God idé til næste firmaevent:

Cocktailbar

Fra firmafester og julefrokoster med fuld gang i den
til receptioner med eller uden alkohol ....
…. cocktails giver dit arrangement
det løft, der skal til!
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Forkæl dine gæster med en cocktailbar
Benyt lejligheden til at forkæle dine gæster med noget, de ikke lige forventede.
Drys lidt stjernestøv over din reception, indlæg en cocktail bar som surprise i din
teambuilding-event, eller giv seminardeltagerne lidt wellness på flydende form
efter en hel dag med hjerne, regneark og workshops.

MED ALKOHOL
Tilfør din reception en knivspids magi: I stedet
for de slanke glas med hvidvin eller bobler kan
du byde på et drinkskort med mange forskellige,
flot pyntede og velsmagende cocktails.
Oplev, hvordan der meget hurtigere kommer
gang i snakken mellem gæsterne.
Det er det, en bar kan: den perfekte ice-breaker.
Serverer du mad/tapas, er baren stadig det
perfekte supplement. Et raffineret indslag,
som vil blive nævnt derhjemme, når folk
fortæller om din reception.

Cocktail

Ved en bar blander folk sig på en ny måde, der bliver netværket og snakket og
hygget – alt sammen guld for din virksomhed!
Lad vort velklædte personale varte dig og dine gæster op med flotte, velpyntede
og velsmagende cocktails, der slår benene væk under ethvert smagsløg.

UDEN ALKOHOL
Ligger dit arrangement i arbejdstiden, og skal folk
tilbage til arbejdet efter receptionen? Eller måske
køre hjem bagefter?
Mocktails er i dag fuldt ud lige så lækre som cocktails
med alkohol. Juice fra utallige frugter, blomster og
bær blandes med ingefær, chokolade, rosmarin,
karamel, lakrids, basilikum, kanel, gomme, kaffe,
agave eller andre lækkerier og afbalanceres med
traditionelle mixers, tonic, ginger beer, soyafløde mv.
En mocktail bar fra On The Road kan være det
perfekte, festlige valg ved en firmareception.

Mocktail

Lej en cocktail bartender - et pift af det eksklusive
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Sommerfe

Julefrokost

Når du holder fest i firmaet, så skal der gerne lidt ekstra kul på.
Mad og vin er fint nok, med det giver festen et løft, når folk
pludselig går rundt med store flotte Piña Coladaer,
White Russians og Cosmopolitans. Dine ansatte får oplevelsen af,
at du i år bød på noget ekstra!
En kølig Mojito i juni eller en julecocktail til julefrokosten?
Lad os stå for det hele,
mens du læner dig tilbage og nyder den gode stemning!
Vi medbringer alt udstyr, glas, drikkevarer, frugt med mere.
Dit største problem bliver,
hvilken cocktail du skal smage først!

On The Road
Cocktail Bar
Læs mere på:
www.ontheroadcocktailbar.dk
Facebook: On The Road Cocktail Bar
info@ontheroadcocktailbar.dk
+45 2878 6885

