Ofertă petreceri corporate și/sau petreceri Crăciun
Oferta este de *150/ 170/ 200 lei (tva inclus) cu Open Bar pentru o durată de 5 ore.
Menționăm că în ofertă este inclusă:
- exclusivitatea pentru seara respectivă;
- personalul servire (barmani/ospătari), pază, curățenie, dj, recunostință personal;
- acces în locație de la o oră stabilită de comun acord și până la ultimul client
(de exemplu orele 21:00-05:00);
- open bar pentru o durată de 5 ore (intervalul stabilit de comun acord)
*Oferta este disponibilă fără alte cheltuieli suplimentare după cum urmează:
- 150 lei /pers în serile de duminică, luni și marți > pentru minim 50 persoane
- 170 lei /pers în serile de miercuri > pentru minim 65 persoane
- 200 lei /pers în serile de joi > pentru minim 80 persoane
- 200 lei /pers în serile de vineri și sâmbătă > pentru minim 100 persoane
Pentru grupuri mai mici vă putem rezerva separeuri cu pachete de băuturi pre-plătite. In
cazul în care doriți mâncare (finger food sau bufet suedez) vă putem transmite ofertele
colaboratorilor nostri (veți încheia contract separat) sau permitem să vă aduceți dvs.
Avansul (minim 30%) se achită cash sau OP cu cel puțin 7 zile înainte de eveniment iar
diferența se achită în maxim 15 zile de la data terminării evenimentului.
Menționăm că putem personaliza oferta astfel încât să acopere toate cerințele dvs.
In vederea unei colaborări reciproc avantajoase asteptăm răspunsul dvs.
Cu stimă,
Lucian Dinu
PR & Events Manager Mojo Club
(+40) 721 470 143 email: PR@mojomusic.ro
https://www.facebook.com/MojoBucharest

Meniu Open Bar
Cocktails:
Sex On the Beach, Mojito, Hugo, Aperol Spritz, Caipis,
Long Island Iced Tea și multe altele.
Bere:
Ursus Premium - draft sau sticlă;
Timișoreana draft sau nepasteurizată;
Cidru:
Clark`s draft;
Răcoritoare / Soft drink-uri:
Limonadă clasică,
Limonadă cu căpșuni și mentă,
Limonadă cu busuioc,
Apă plată/Minerală,
Coca Cola, Sprite, Schweppes Tonic,
Suc portocale, Suc mere, Suc ananas. Suc merișoare.
Hot drinks:
Espresso, Cappuccino, Café Latte,
Ceai cald, Ciocolată caldă,
Spirtoase:
Whiskey Famous Grouse, Vodka Finlandia,
Rom Bacardi Superior, Gin Bombay Sapphire,
Tequila Pepe Lopez, Martini Bianco/Rosso, Jagermeister.
Long drinks:
Vodka Orange/Cola/Cranberry/Energy
Whiskey Cola/Energy
Cuba Libre
Gin Tonic
Jager Cola/Energy
Shots:
Tequila, Kamikaze, Bubble Gum, Jager Bomb,
Vin :
Vin fiert
Caloian / Făurar alb/roșu/rose
Prosecco

