Ośrodek Łubu Dubu
Danków 41
66-500 Strzelce Kraj.
lubudubu.rezerwacja@gmail.com
798-952-877 / 508-319-115

Obsługa barmana - przez cały czas trwania Przyjęcia w
wyznaczonych godzinach - 17.00 – 3.00
w tym:
* wyposażony bar, szkło, lód, dekoracje (słomki, serwetki,
owoce, zioła),
* weselne menu z opisem oferowanych alkoholi/koktajli,
* napoje soft bez ograniczeń - zgodnie z menu weselnym: soki
owocowe, napoje gazowane, woda, bufet z kawą i herbatą,
*l emoniady własnego wyrobu,
* syropy - grenadyna, blue curacao, syrop cukrowy, tabasco,
obsługa barmańska na weselu: 700,00 zł,
w przypadku dużego zainteresowania usługami barmana przez Gości obsługa pomoże w wydawaniu drinków (w cenie).
2. Wódka tradycyjna na stołach: Ogiński 0,5l , 50 sztuk,
1500,00 zł
3. Goście mogą zamawiać na bieżąco koktajle wg dostępnej karty
menu koktajli
oraz:
wino - białe oraz czerwone: na lampki, na zamówienie obsługa barmańska,
do wykorzystania : 5 l wino czerwone wytrawne, 5 l wino białe
wytrawne - 550,00 zł
przy bufecie kawowym - wino słodkie, deserowe - 4 butelki
do dyspozycji Gości -240,00 zł

2 kegi piwa jasnego lubuskiego po 50l, razem 100l
cena: 800,00 zł, do wykorzystania już od piątku przy ognisku,
Przykładowe menu koktajli:
- prosecco z truskawkami,
- teguilla sunrise - tequilla, sok pomarańczowy, grenadina,
- tequilla shoty - z cytryną i solą,
- blue lagoon -lemoniada cytrynowa, blue curacao, wódka,
- daiquiri - rum, syrop cukrowy, limonka,
- wściekły pies - wódka, grenadyna, tabasco,
- long island - wódka, rum, tequilla, cytryna, coca-cola, drinki są
szybkie w przygotowaniu, dzięki czemu unika się wówczas kolejki
przy barze :)
w podstawie do wykorzystania przy drinkach:
10 butelek teguilla 0,7 l,
10 butelek prosecco, 0,75 l ,
10 butelek wódki 0,5 l Ogiński,
10 butelek rum golden,
cena: 2000,00 zł
whisky Jack Daniel's 0,7 l 10 butelek, 1000,00 zł;
Pozostałe alkohole – do wykorzystania także w niedzielę,
we własnym zakresie, dostępne do 18.00 lub barman w
godzinach 12.00 – 18.00 (koszt 400,00 zł)
Koszt łączny: 6790,00 złotych
Koszt łączny z barmanem w niedzielę: 7190,00 zł.

Przygotowanie oferty:
Patrycja Gurgul,
Ośrodek Łubu Dubu,
798952877

