
COCKTAILWORKSHOP: SAMEN COCKTAILS MAKEN!

Wat is er nu leuker om samen te werken, samen te proeven en samen lachen? 
Onze cocktailworkshop is het vrolijkste uitje voor uw bedrijf. Deelnemers 

beleven niet alleen een tropisch avontuur, maar ontdekken die middag ook hoe 
zij zelf een Mojito, Piña Colada of Caipirinha kunnen maken.

U gaat tegelijkertijd met de andere deelnemers aan de slag met de beste 
premium dranken, verse sappen en vers fruit. Een ervaren bartender leert 
u stap voor stap de kneepjes van het vak. Hij vertelt hoe een goede cocktail
wordt bereid, welke materialen daarvoor nodig zijn en hoe eenieder thuis, met

cocktailronde is er tijd om te genieten van de zelfgemaakte cocktails. Plezier 
gegarandeerd.

Waar is deze cocktailworkshop?
Wij beschikken over meer dan vijftig eigen locaties in Nederland. Ook kunnen wij op elke door u gewenste 
locatie een cocktailworkshop verzorgen. 

Hoe ziet deze cocktailworkshop eruit?
De meeste groepen maken tijdens de workshop twee tot drie cocktails. 
Het programma bestaat uit:  
• Een uitleg van de bartender over de bereiding van de cocktail
• Het maken van de cocktail met drank, verse sappen en vers fruit
• Volop tijd om van de zelfgemaakte cocktail te genieten

Voor de tweede en derde cocktail geldt hetzelfde. Uiteraard kunt u ook alcoholvrije 
cocktails maken.

Wat zijn de meest populaire cocktails in de workshop? 
We kunnen allerlei cocktails maken. De meeste groepen kiezen uit een van de cocktails hieronder: 
• Mojito voor de eerste cocktail
• Caipirinha/Caipiroska voor de tweede cocktail
• Jamaican Rum Punch  en/of Piña Colada

Hoeveel deelnemers is mogelijk?
Het aantal deelnemers per workshop is minimaal 10. De workshop gaat altijd door. Weer of geen weer.

Wat kost de cocktailworkshop?
Aantal deelnemers Tijdsduur Prijs p.p.(2 cocktails) Prijs p.p.(3 cocktails)

10 - 20 1 uur € 30,00

10 - 20   2 uur € 40,00

21 - 40 1 uur € 27,50

21 - 40 € 37,50

41 - 60 1 uur € 25,00

41 - 60 € 35,00
Alle prijzen zijn exclusief BTW en € 75,00 reiskosten door heel Nederland!

Cocktails & Tapas?
Wilt u voor uw bedrijfsuitje een cocktailworkshop met aansluitend een tapasdiner 
organiseren? Dat kan! Wij bieden ook alles-in-één tropische pakketten aan. Eerst 

Kijk op  cocktailworkshop.eu/locaties voor de mogelijkheden per locatie.

Meer weten?
Bezoek onze website cocktailworkshop.eu
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