OS NOSSOS PACOTES
São as soluções ideais para os seus eventos! Veja e escolha o
que mais se adequa.

❖ SELF SERVICE PACK
O pacote SELF SERVICE, possibilita o Consumidor/Cliente um serviço
domiciliar de drinks a partir de 1,5L para um serviço mais eficaz. Ideal para
eventos mais intimistas e caseiros.
Com um estilo muito próprio e clássico, este serviço tem menus
próprios que preparamos pontualmente para cada pedido.
Para garantir a máxima qualidade dos nossos cocktais, são elaborados no
local solicitado pelo cliente e na hora exata!
Mostrando uma imagem original e clássica o Bar da Zona criou uma
estrutura para suporte dos dispensers, que é montado no local.
Podemos também usar uma estrutura do cliente.
– Bartenders
– Todo o material e equipamento de bar profissional necessário
- Gelo
*A partir de 2 Litros
12.000kz
A SUA ÚNICA PREOCUPAÇÃO VAI SER APROVEITAR O MOMENTO!

Consulte-nos!

❖ LUANDA PACK
Luanda Pack é o pack ideal para os mais variados tipos de eventos. Seja um
casamento, noivado, aniversário (infantil e juvenil) ou uma festa privada,
esta é a opção certa.
Não precisa preocupar-se com nada, apenas em apreciar o momento, pois
o Bar da Zona tratará de tudo.
Este pack incluí:
– Bartenders
– Balcão Móvel e back bar*
– Todo o material e equipamento de bar profissional necessário
-Gelo
-Montagem e desmontagem do bar a combinar com o cliente
- 12 variedades de Cocktails e Mocktails a Seleção do Chefe de Bar
- Sangria de Vinho tinto
– Sumos naturais
- Dettox
- Batidos tropicais

*Duração: 5h
*Condição: Bar aberto
*A partir de 50pax
100.000kz

A SUA ÚNICA PREOCUPAÇÃO VAI SER APROVEITAR O MOMENTO!

Consulte-nos!

❖ LONDON GIN PACK
Para os amantes de Gin, e não só!
Com Gin Pack terá à sua disposição uma vasta selecção de gins de diferentes
características, que não deixarão os amantes de Gin indiferentes.
É o Welcome Drink ideal para eventos corporativos ou como aperitivo para
a sua festa.

Este pack incluí:
– Bartenders
– Balcão portátil e back bar
– Todo o material de bar profissional necessário
– Montagem e desmontagem do bar a combinar com o cliente
– Gelo
- Selecção de LONDON`S GIN
– Gin’s (Bulldog , Tanqueray , Beefeater e Gordons)
15 sugestões do chefe de bar de como apreciar um Grand GIN
*Duração: 5h
*Condição: Bar aberto
A partir de 50pax
80.000kz
A SUA ÚNICA PREOCUPAÇÃO VAI SER APROVEITAR O MOMENTO!

Consulte-nos!

❖ MIAMI PACK
Ideal para festas corporativas ou para eventos mais exigentes, o Miami Pack
permite-lhe dar aos seus clientes ou convidados uma vasta selecção de
bebidas premium.
Este pack incluí:
– Bartenders
– Balcão portátil e back bar*
– Todo o material de bar profissional necessário
– Montagem e desmontagem do bar a combinar com o cliente
- Gelo
-Selecção dos mais prestigiados cocktails Internacionais
- 10 sugestões do chefe de bar
– Seleção de 10 cocktails Premium feita pelo cliente (menu)
- Sangria de Espumante com frutos vermelho
- Sangria tinta
*Duração: 5h
*Condição: Bar aberto
*A partir 50 pessoas
150.000kz

A SUA ÚNICA PREOCUPAÇÃO VAI SER APROVEITAR O MOMENTO!

Consulte-nos!

❖ PARTY 9T PACK
Ideal para os organizadores de eventos.

Pensando na parceria com os mais exigentes Organizadores de eventos, o
party 9t pack torna o teu evento mais clássico e único para todas as suas
actividades sejam um verdadeiro sucesso, e não só mais rentável para Si.
Sendo que o parceiro obtém uma margem de 20% da venda por cada copo
Este pack incluí:
– Bartenders
– Balcão portátil e back bar*
– Todo o material de bar profissional necessário
– Montagem e desmontagem do bar a combinar com o cliente
A sugestão do menu dos cocktails pode ser alterada em função da
caraterística do evento:
- Gelo
- Mojito
- Caipirinha (lima e maracujá)
- Daikiri
- Watchout
- Soul butterfly
- Pinã colada
- Negroni
- Whiskey in suor
- Monaliza
- Long Island Ice tea
- Shots
Preço por cada cocktail a partir de 1.500 Kz

OS NOSSOS CONTACTOS
Tel.: 925 644 790 / 933 465 369
E: comercial@wabu.co.ao
www.bardazona.com

