מזל טוב,
אנו שמחים שבחרתם ב"ביער" .כחברת הבר שנבחרה לשרת את לקוחות הגן ,נשמח לעמוד
לרשותכם בכל שאלה ,בקשה או משאלת לב ,מעתה ועד לאחר האירוע.
לאורך השנים השתנתה בישראל תרבות צריכת האלכוהול .מקומם של הברים תופס כיום חלק
משמעותי מתרבות הבילוי .מדי יום אנו מארחים מוזמנים שיודעים ומבינים אלכוהול .בכדי לרגש
לחדש ולהפתיע ,אנו חייבים לעמוד בסטנדרטים גבוהים.
כחלק מתפיסת האיכות חסרת הפשרות וההכרה בצרכי קהל הלקוחות של "ביער" ,הרכבנו
עבורכם תפריט משקאות איכותי הכולל מבחר מותגים מובילים תוצרת חוץ .לצורך המחשה,
קאווה ,משקאות אנרגיה ,בירה מהחבית וראשן הינם חלק מהתפריט ,ומסופקים ללא תוספת
מחיר.
מעבר לתפריט העשיר ,אנו מייחסים חשיבות רבה לחוויית האירוח .אנו מעסיקים ברמנים/יות
מקצועיים ומנוסים ובעלי תודעת שירות גבוהה ,אשר ישמחו להציע ממגוון הקוקטיילים הייחודי
שלנו.
יחד עם מעצבת האירועים אורית יערי תכננו מבני בר המתאימים לאופי המקום והארכיטקטורה
שלו .מבני הבר מודולריים וניתנים לבניה בצורה שונה ובהתאם לאופי האירוע.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת
קובי053-5510001 -
רעות – משרד 09-742327
תומר – 052-4433570

GOLD
RUM
BACARDI
BACARDI ORO

TEQUILA
CUERVO – GOLD, SILVER
ANIS
PASTIS
ARAK
OUZO
SCHNAPPS
MELON
STRAWBERRY
APPLE
FIG
SOFT DRINKS – BY COCA-COLA
COKE, D.COKE, SPRIET D.SPRIET,
ZERO, SODA, MINERAL WATER.
ORANGE, GRAPE FRUIT JUICE
& LEMONADE.
SPARKLING WINE
CAVA – AMBROSIA
BELLINI & KIR ROYAL
ADDITION TO ALCOHOL
ENERGY DRINK - XL
RUSSCHIAN
TONIC
CRANBERRY& TOMATO JUICE
DANCE FLOOR
WIDE SELECTION OF SHOTS TO BE
PASSING AROUND THE DANCE FLOOR BY
OUR BARTENDERS.

WHISKY
JOHNNIE WALKER – RED LABEL
J&B
GRANTS
BALLANTINE’S
FAMOUS GROUSE
VODKA
SMIRNOFF
FINLANDIA
STOLICHNAYA
ABSOLUT
ABSOLUT VANILLA, APEACH, CITRON
GIN
GORDON’S
BEEFEATER
OTHERS
PINA COLADA
CAMPARI
MARTINI – BIANCO, ROSSO, DRY
CACHACA 51
MONIN SYRUP – PASSION FRUIT, LEMON
GRASS, PINEAPPLE, LITCHI, CUCUMBER
DRAFT BEER
GOLDSTAR
HEINEKEN

מגוון קוקטיילים אופנתיים ויצירתיים המהווים חלק בלתי נפרד מחוויית הבר של "בר-בר"
ביער.

משקה קבלת פנים
קאייפרניה פירות יער )קיץ(
לימונים כתושים עם פירות יער ,קשסה וסוכר
פונץ חם )חורף(
תפוזים ,תפוחים ,יין אדום ,ציפורן וקינמון
קפואים
דקירי תות
רום ,תותים ,מונין תות ,ליים וקרח גרוס
דקירי אננס
רום ,אננס ,מונין אננס ,ליים וקרח גרוס
מרגריטה פסיפלורה
טקילה ,פסיפלורה ,מונין פסיפלורה ,ליים וקרח גרוס
מרגריטה קלאסית
טקילה ,ליים וקרח גרוס
מרטיני
אפל מרטיני
וודקה תפוח ,מרטיני יבש ,מונין קינמון
מרטיני ליצ'י
וודקה ,מרטיני יבש ,מונין ליצ'י
מרטיני פטל שחור
ג'ין ,מרטיני יבש ,מונין פטל שחור

