
COCKTAILWORKSHOP: SAMEN DE LEKKERSTE COCKTAILS MAKEN!

Je hebt er misschien wel eens een gedronken: Een Mojito, Piña Colada of 
Caipirinha. Het zijn de meest populaire cocktails ter wereld. Maar hoe maak 

je die vrolijk gekleurde drankjes eigenlijk? In onze leuke afwisselende 
cocktailworkshop kan onze bartender je dat precies vertellen. 

Een ervaren bartender leert je stap voor stap de kneepjes van het vak. Plezier 
gegarandeerd. Je gaat aan de slag met de beste premium dranken, verse 
sappen en vers fruit. De bartender leert je alles over het bereiden van een 
goede cocktail, welke materialen daarvoor nodig zijn en hoe je eenmaal thuis, 
met minder professionele spullen, lekkere cocktails kunt shaken en bereiden. 

van de zelfgemaakte cocktail.

Waar is deze cocktailworkshop?
Wij beschikken over meer dan vijftig eigen locaties in Nederland. Ook kunnen wij op elke door jou 
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 korte uitleg van de bartender over de bereiding van de cocktail
•  Het maken van de cocktails met drank, verse sappen en vers fruit
•  En uiteraard is er voldoende tijd om te genieten van jouw cocktail 

Voor de tweede en derde cocktail geldt hetzelfde. Uiteraard kun je 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; Cocktail van het jaar 2015
•  Caipirinha voor de tweede cocktail; Cocktail van het jaar 2016
•  Jamaican Rum Punch en Jamaican Fruit Punch; Meest populaire Caribische cocktail
  

Hoeveel deelnemers is mogelijk?
Het aantal deelnemers per workshop is minimaal 10. Kom je met minder personen gaat de workshop 
altijd door, maar hanteren wij de prijs voor minimaal 10 personen. Weer of geen weer, met deze 
cocktailworkshop ben je altijd in de tropen.

Wat kost de cocktailworkshop?
Een workshop op basis van twee cocktails is € 30,- per persoon (ca. 1 uur)*
Een workshop op basis van drie cocktails is € 38,- per persoon (ca. 2 uur)*
* de reis- en parkeerkosten van de bartender bedragen € 60,- door heel Nederland

Meer weten?
Bezoek onze website www.cocktailworkshop.org


