
  

  

 

Szanowni Państwo! 
 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Warsztaty Barmańskie dla 
Początkujących, czyli spotkanie fanów pysznych koktajli,  którzy mają ochotę dowiedzieć 
się, jak tworzyć je samodzielnie. Poznacie Państwo, nie tylko techniki wykonania 
powszechnie znanych klasyków, ale nauczycie się metodologii ich powstawania, tak, aby 
móc wykorzystać składniki, które z łatwością można znaleźć w swoim domu. 
 
 Warsztaty to zawsze duża dawka przydatnej wiedzy i umiejętności w atmosferze 
dobrej zabawy, ale również zaproszenie do skorzystania z wieczornej oferty 
koncertowej w Vertigo Jazz Club & Restaurant (bilet na warsztaty to oczywiście 
również bilet na koncerty w Vertigo tej nocy).  
 
 Przyrządzimy wspólnie wyśmienite koktajle, a do każdego z nich zaserwujemy 
przekąski, które razem stworzą pełną kompozycję. Opowiemy o ich historii i napiszemy 
naszą wspólną. Ważne, że Państwo, będą popijać efekty swojej pracy! 
 
 Skorzystajcie z wiedzy naszych szkoleniowców, dowiedzcie się jak poradzić sobie 
z koktajlową zachcianką i jak doskonale zaplanować przyjęcie w swoim domu, aby 
zaskoczyć wszystkich gości. 
 
 Przedstawiamy Państwu poniżej gotowe pakiety, na które mogą się Państwo 
zdecydować, chcąc uczestniczyć w organizowanych przez nas warsztatach pragniemy 
zaprosić do sformułowania przez Państwa oczekiwań, abyśmy mogli skomponować 
ofertę idealną dla Państwa.  
 



 

 

 

 

 

Wariant I 

 

 2,5 godziny warsztatów, 
 

 przygotowanie 5 koktajli pod okiem profesjonalnych barmanów  
z wieloletnim doświadczeniem oraz ich degustacja, 
 

 przekąski, serwowane kolejno, do każdego z przygotowywanych koktajli, aby 
razem stworzyły niezapomnianą kompozycję, 
 

 dodatkowo instruktaż jak przyrządzić efektowny, podpalany drink  
(wraz z jego degustacją oczywiście), 
 

 mały upominek dla każdego uczestnika, 
 

 darmowy wstęp dla każdego z uczestników na wydarzenie odbywające się w 
jazzowym klubie Vertigo, w dniu warsztatów (po ich zakończeniu), 
 

 darmowa rezerwacja stolika na dalszą część wieczoru, 
 

 receptury koktajli, które były przyrządzane podczas warsztatów przesłane w 
formie elektronicznej każdemu z uczestników, 
 

 karta zniżkowa na kolejne warsztaty (dla siebie lub bliskich) dla każdego z 
uczestników. 
 

 

 

 

  *podana cena jest ceną netto 

149 zł / osobę* 

 
   (dla grup powyżej 8 osób) 



 

 

 

 

 

Wariant II 

 

 2 godziny warsztatów, 
 

 przygotowanie 4 koktajli pod okiem profesjonalnych barmanów z wieloletnim 
doświadczeniem oraz ich degustacja, 
 

 przekąski, serwowane kolejno, do każdego z przygotowywanych koktajli, aby 
razem stworzyły niezapomnianą kompozycję, 
 

 dodatkowo instruktaż jak przyrządzić efektowny, podpalany drink (wraz z jego 
degustacją oczywiście), 
 

 mały upominek dla każdego uczestnika, 
 

 darmowy wstęp dla każdego z uczestników na wydarzenie odbywające się 
w jazzowym klubie Vertigo, w dniu warsztatów (po ich zakończeniu), 
 

 darmowa rezerwacja stolika na dalszą część wieczoru, 
 

 receptury koktajli, które były przyrządzane podczas warsztatów przesłane w 
formie elektronicznej każdemu z uczestników, 
 

 karta zniżkowa na kolejne warsztaty (dla siebie lub bliskich) dla każdego  
z uczestników. 
 

 

 

 

              *podana cena jest ceną netto 

129 zł / osobę* 

 
   (dla grup powyżej 8 osób) 



 

 

 

 

 

Wariant III 

 

 kolacja po zakończonych warsztatach: 
 
- danie główne (wybór ze specjalnego menu składającego się z dwóch dań mięsnych oraz 
dwóch wegetariańskich) 
- deska serów 
 

 autorski koktajl Szefa Baru nawiązujący do tematu warsztatów 
 

 2,5 godziny warsztatów 
 

 przygotowanie 5 koktajli pod okiem profesjonalnych barmanów z wieloletnim 
doświadczeniem oraz ich degustacja 
 

 przkąski, serwowanych kolejno, do każdego z przygotowywanych koktajli, aby razem 
stworzyły niezapomnianą kompozycję, 
 

 dodatkowo instruktaż jak przyrządzić efektowny, podpalany drink (wraz z jego degustacją 
oczywiście), 
 

 mały upominek dla każdego uczestnika, 
 

 darmowy wstęp dla każdego z uczestników na wydarzenie odbywające się w klubie 
jazzowym Vertigo,  w dniu warsztatów (po ich zakończeniu), 
 

 darmowa rezerwacja stolika na dalszą część wieczoru, 
 

 receptury koktajli, które były przyrządzane podczas warsztatów przesłane w formie 
elektronicznej każdemu z uczestników, 
 

 karta zniżkowa na kolejne warsztaty (dla siebie lub bliskich) dla każdego z uczestników. 
 

 

 

               *podana cena jest ceną netto 

199 zł / osobę* 
   (dla grup powyżej 8 osób) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant IV 
„oferta super-elastyczna” 

 

 Szanowni Państwo, warsztaty barmańskie, które organizujemy to nie tylko ramy 
wariantów, które proponujemy. To wydarzenie, które mogą Państwo w pełni 
dostosować do swoich oczekiwań, możliwości finansowych i czasu operacyjnego na jego 
przeprowadzenie.  
 
 Skroimy indywidualną wycenę na podstawie otrzymanych wytycznych. Mieliśmy 
już przyjemność organizowania zarówno kameralnych warsztatów połączonych z 4-
daniową kolacją foodpairing’ową, jak i stricte koktajlowych warsztatów, 
przeprowadzonych jednocześnie dla ponad 60 osób. Jesteśmy gotowi na wszelkie 
wyzwania. 
 
  Zaproponowana przez nas cena będzie oczywiście uwzględniała liczbę osób, które 
miałyby w warsztatach uczestniczyć.  W przypadku  większych grup, mogą Państwo 
spodziewać się sowitych rabatów z naszej strony.  

 

____ zł / osobę 


