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Mobilny Bar Vertigo jest rezultatem wieloletniej pracy i doświadczeń 
w prowadzeniu prawdopodobnie najlepszego klubu muzycznego 
w Polsce.

Nasi barmani zadbają o to, by stworzyć niepowtarzalny klimat 
i wprowadzić Państwa w świat niezwykłych koktajli poprzez 
profesjonalną i kompleksową obsługę barową.

•	 TRZY lata organizowania imprez i eventów w Vertigo
•	 KAŻDEGO produktu zawartego w menu weselnym mogą Państwo 

spróbować u nas w lokalu
•	 TRZY lata organizowania imprez plenerowych pod szyldem Vertigo: 

Monopol, Ossolineum, Renoma, Muzeum Współczesne 
•	 W naszych koktajlach stawiamy na NATURALNE produkty
•	 AUTORSKIE koktajle zarówno alkoholowe jak i bez procentów
•	 dodatkowa oferta przygotowana z myślą o DZIECIACH
•	 kompleksowa POMOC przy zaopatrzeniu alkoholowym całej imprezy
•	 PROFESJONALNA kadra barmańska = jakość serwisu, barmani 

z wieloletnim doświadczeniem
•	 Wielopłaszczyznowość DOŚWIADCZEŃ
•	 KREATYWNE i indywidualne budowanie oferty
•	 BOGATE zaplecze logistyczne



BAR



MOBILNY BAR: 1450 PLN
•	 Dwóch profesjonalnych barmanów
•	 Lód zwykły oraz kruszony
•	 Indywidualne menu
•	 Profesjonalne szkło
•	 Menu dedykowane dla najmłodszych
•	 Sprzęt barmański oraz potrzebne akcesoria
•	 Dekoracje do koktajli
•	 Dojazd do 100 km od Wrocławia w cenie

Do usługi Mobilnego Baru należy wybrać jeden z dwóch pakietów alkoholowych



PRzYkłAdOwA OfeRtA ALkOhOLOwA:
(na 100 osób)

wARIANt PReMIuM: 1450 PLN
3x Rum Bacardi 0,7l
2x Gin Seagrams Pomarańczowy 0,7l
2x Whisky amerykańska Jim Beam 0,7l
1x Whisky szkocka Dewar’s 0,7l
1x Aperol 0,7l
3x Prosecco 0,75l
1x Tequila Jalapeno 0,7l
1x Słodki Wermut 1l
1x Malibu 0,7l
1x Likier miodowy 0,5l
1x Likier pomarańczowy 0,7l
1x Wódka waniliowa 0,5l
1x Wódka kawowa 0,5l
1x Wódka cynamonowa 0,5l

wARIANt stANdARd: 1100 PLN
3x Rum Bacardi 0,7l
2x Gin Seagrams Pomarańczowy 0,7l
1x Whisky amerykańska Jim Beam 0,7l
1x Tequila Jalapeno 0,7l
1x Słodki Wermut 1l
1x Whisky szkocka Dewar’s 0,7l
1x Wódka waniliowa 0,5l
1x Wódka kawowa 0,5l
1x Wódka cynamonowa 0,5l

Konkretne pozycje i ilości alkoholi są dopasowywane w oparciu o wybrane koktajle



OwOce I zIOłA
Cytryny / Limonki / Pomarańcze / Grejpfruty / Mięta / 

Bazylia / Rozmaryn / Jabłka / Winogrona / Arbuz / Kiwi / 
 Ananas / Physalis / Truskawki

sOftY I NAPOje
Cola / Sprite / Tonic / Sok pomarańczowy / Sok jabłkowy 
/ Sok grejpfrutowy / Sok ananasowy / Sok porzeczkowy / 

Sok pomidorowy / Sok żurawinowy

sYROPY, MusY, I kORdIALe
Truskawka / Malina / Żurawina / Jagoda / Śliwka /  

Wiśnia / Kiwi / Limonka-kafir / Czarny bez / Grenadyna

dOdAtkI BARMAńskIe 
Serwetki / Rurki / Dekoracje / Tynktury / Przyprawy

wINO
Specjalnie dla koneserów wina, przy udziale naszego 

sommeliera, wyselekcjonujemy najciekawsze propozycje, 
które z pewnością przypadną Państwu do gustu!

PIwA RzeMIeśLNIcze
W naszej ofercie znajdą Państwo również coś  

dla miłośników złocistych trunków. Przygotowaliśmy 
specjalny pakiet piw rzemieślniczych z lokalnych browarów.



śwIeżO wYcIskANe sOkI I LeMONIAdY:
Pomarańcza / Grejpfrut 1L : 18 PLN
Marchew / Jabłko 1L : 18 PLN
Ananas / Kiwi 1L 28 PLN
Lemoniada bezalkoholowa 5L, dostępna w różnych smakach: 100 PLN
Lemoniada alkoholowa 5L: 250 PLN

kAwA I heRBAtA
W celu serwowania produktów najwyższej jakości, mamy dla Państwa 
przygotowaną kawę, prosto z profesjonalnego ekspresu ciśnieniowego.
Kawa bez limitu: 390 PLN
Herbata bez limitu: 190 PLN
Kawa + herbata: 490 PLN
Kawa Intercontinental wypalana w regionalnej palarni Etno  
we Wrocławiu; kraj pochodzenia: Brazylia i Etiopia
Herbata: Seria Dilmah Exceptional oraz Richmond

dRINk POwItALNY:
Każda uroczystość jest warta odpowiedniej oprawy, już od samego 
początku! Rozpocznij swoje przyjęcie od podania nietuzinkowego 
drinka powitalnego dla swoich gości, który jest świetną alternatywą  
dla wina musującego.
Syrop arbuzowy + Martini Bianco: 3 PLN/os
Martini Rosso + tonic: 3 PLN/os
Wino musujące + mus ze świeżych owoców



KOKTAJlE







pOKAz



karol wojdyła - doświadczony barman oraz laureat wielu konkursów barmańskich - realizuje niesamowicie widowiskowe pokazy 
barmańskiej sztuki flair. Naszym gościom proponujemy dwa bloki świetnej zabawy podczas każdego przyjęcia. Pierwsza część to 
czas na show główne podczas którego barman przygotowuje koktajle w efektowny sposób, wykorzystując m.in. efekty muzyczne oraz 
świetlne.  Podczas drugiej części zaprosimy gości do wspólnego pokazu, ucząc ich kilku ciekawych ruchów - jest to forma ciekawej 
zabawy przy barze, którą nasi klienci zawsze doceniają.

cena pokazu przy wyborze naszej obsługi - 650 PLN
Bez obsługi barmańskiej - 1100 PLN

Wygrana ligi JFL Pucharu Polski Barmanów, Udział w konkursach zagranicznych, eliminacjach do mistrzostw świata. Wygrana konkursu Bądź Bardziej Flair - Udział w mistrzostwach Polski barmanów Barfighters - Uczestnik kursów 
i szkoleń w Polsce i za granicą, min. Flaircamp, Flair Factory Masterclass, Flair Addict Masterclass, Adam Brańczyk Masterclass. Ponad 50 wykonanych pokazów barmańskich. 5 lat doświadczenia w barmaństwie flair



Drodzy Państwo,
jeśli chcielibyście uczynić swoje wydarzenie wyjątkowym i przenieść je z nami 
do lat dwudziestch zachęcamy do kontaktu:

mailowo: kontakt@vertigojazz.pl
telefonicznie z naszym managerem: Andrzej Rzeźwicki +48 726 637 756
osobiscie: w lokalu Vertigo Jazz Club & Restaurant przy ulicy Oławskiej 13

Jeśli zdecydują się Państwo na wizytę w lokalu, ze swojej strony zapewniamy 
darmową rezerwację oraz bilety wstępu na odbywający się  tego dnia 
koncert (z wyłączeniem wydarzeń specjalnych). Tego wieczoru mogą Państwo 
spróbować koktajli, które będziemy serwować przy obsłudze wydarzenia, 
a także poznać barmanów, którzy je dla Państwa przygotują zarówno podczas 
wizyty jak i wyjazdu z barem mobilnym.

seRdeczNIe zAPRAszAMY!

KOnTAKT


