BAR

Warsztaty koktajlowe w Zoni Barze

Pomysł na integrację i edukację na
najwyższym poziomie.

Odkryj tajemnice Zoni Baru

Podczas warsztatów, razem z naszą doświadczoną
ekipą barmańską,nauczycie się:
•tworzyć klasyczne pozycje koktajlowe
•podstawowego warsztatu i pracy z narzędziami
barmana
•jak wykorzystywać różne składniki i alkohole
w miksologii
•jak wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności
przy tworzeniu koktajli we własnym domu
Warsztaty to świetna okazja na:
•spędzenie czasu ze znajomymi lub bliską osobą
•prezent dla fanów koktajli i alkoholi starzonych
•poszerzenia wiedzy i zdobycie umiejętności
barmańskich
•firmową integrację

PRZYKŁADOWE PANELE
Zostań Barmanem

Jest to propozycja dla początkujących,
domorosłych barmanów, a także dla osób
z zamiłowania zgłębiających tajniki miksologii we
własnym zakresie.
Uczestników otaczamy indywidualną opieką.
Propozycja kierowana jest dla pojedynczych osób
oraz grup maksymalnie 5 osobowych.
Obejmuje wejście za Bar i własnoręczne zrobienie
czterech dowolnie wybranych z menu koktajli.
Wszystko odbywa się pod okiem profesjonalnego
barmana z wieloletnim stażem.
„Zostań barmanem” to też możliwość wysłuchania
ciekawych historii zza baru oraz poznanie
historii powstania klasycznych koktajli. Poznacie
sztuczki i triki o jakich nie mieliście pojęcia.
Całe spotkanie naturalnie zakończone jest wspólną
degustacją.
Po warsztatach zapraszamy na kolację do
restauracji, gdzie można będzie zdecydować się na
specjalną ofertę.
Czas trwania 2h. Cena 249zł

Degustacja koktajlowa

Ciekawa rozrywka sensoryczna. Doskonałe
rozwiązanie funkcjonujące jako wyjątkowa
atrakcja przed rozpoczęciem planowanej kolacji.
Przeznaczona dla 6-15 osobowych grup.
Obejmuje przygotowanie przez Barmana
degustacyjnych porcji 8 wybranych koktajli dla
każdej osoby oraz omówienie procesu tworzenia
poszczególnych z nich. Dowiemy się jakie zachodzą
w trakcie procesy i jakie składniki znalazły się
w składzie.
Barman opowie Gościom również o fascynującej
historii mixologii oraz o wymagającej pracy za
barem.
Świetna okazja do odkrycia wielu smaków podczas
jednego wieczoru.
Czas trwania 2h. Cena 149zł

Warsztaty nalewkowe

Idealna rozrywka dla większych grup (15 – 30
osób).
Do dyspozycji Gości jest cała gama składników
i surowców z których to według własnego zamysłu
będą mogli stworzyć nalewkę, która potem mogą
zabrać do domu lub komuś podarować.
Warsztaty polegają na łączeniu starannie
wyselekcjonowanych ziół, przypraw oraz owoców
z wybraną wcześniej wódką w procesie ekstrakcji.
Jest to świetna zabawa z elementem rywalizacji,
gdyż po zakończeniu produkcji Barman wybiera
zwycięzcę.
Warsztaty nalewkowe mają też na celu zapoznanie
się Gości z podstawami FOOD PAIRINGU.
Warsztaty bezpośrednio związane są z kolacją
i czasem spędzonym później w restauracji, gdyż
procesy ekstrakcji trwają ok 2h. i w tym czasie
zachęcamy do zapoznania się z naszym menu dla
zorganizowanych grup.
Czas trwania 1h, Cena 99zł

Zachęcamy do rezerwacji: restauracja@zoni.today

