
P R I S L I S T A
Alla priser är inklusive moms.

Transport / uppsättning / nedtagning** 2 700 kr

Bartender 450 kr / tim

Barback / serveringspersonal 375 kr / tim

Portabel cocktailbar (mer info längre ner) INGÅR*

Barutrustning (mer info längre ner) INGÅR*

Glas (mer info längre ner) INGÅR*

Is kubad - krossad 15 kr/kg
** Avgiften är för transport av all utrustning och ingredienser. Uppsättning samt

nedtagning av utrustning/glas/bar. Återvinning av material. (Inom Storstockholm).

* Ingår endast vid anlitande av vår tjänst. Vänligen kontakta oss om ni endast vill hyra
något.

V I L L K O R

- Minimitid för ett event är 4 timmar.
- Efter kl 01.00 tillkommer ett tillägg på 25% på timpriset, samt efter 8 timmars

arbete (max 35% tillägg totalt).
- Betalning, 10 dagars faktura för privatpersoner. Företag 30 dagar.
- Inköp, enligt överenskommelse, av alkohol och drinkingredienser tillkommer på

fakturan. Det finns även möjlighet för gästerna att betala var för sig, då
tillkommer ingen kostnad för alkohol/ingredienser på fakturan.



A L K O H O L S E R V E R I N G

Med vårt serveringstillstånd för slutna sällskap gäller att alla dessa punkter är
uppfyllda enligt tillståndsmyndigheten.

- Slutet sällskap innebär att deltagarna har någon form av gemensamt
intresse utöver den aktuella tillställningen.

- Vi måste i förväg känna till vilka personer som är inbjudna.
- Eventet får ej marknadsföras till offentligheten.
- Vi får ej släppa in oanmälda gäster medan eventet pågår.
- Vi serverar ej någon under 18 år.
- Vi serverar ej märkbart påverkade personer.

G L A S

Vi erbjuder allt ifrån shotglas till vinglas. Riktiga glas, samt okrossbara gjorda av
hårdplast (polykarbonat).

Dessa glas har vi både i riktigt glas och hårdplast:

Vin
Champagne

Highball
Rocks

Shotglas (endast plast)

B A R U T R U S T N I N G

Vi har en komplett uppsättning av barutrustning av hög kvalitet.
Detta tar vi med oss till eventet:

Shakers  -  Strainer  -  Fine strainer  -  Barsked  -  Rörglas  -  Jiggers
Skärbräda  -  Knivar  -  Muddlare  -  Isskopa  -  Droppkorkar  -  Pincett

Peeler  -  Vinöppnare  -  Bar blade  -  Peeler  -  Glasflaskor
Isboxar  -  Sugrör  -  Servetter

C O C K T A I L B A R

Våra väldesignade cocktailbarer på hjul är fullutrustade med allt från droppbrickor till
speedrails och isvask. Vi har även satt på ledlister så att de lyser upp på kvällen.

Måtten på 1 bardisk är:

170 cm lång - 85 cm djup - 120 cm hög



V I L L K O R
För glas, utrustning och bar.

Till varje event tar vi med oss en checklista på alla glas och barutrustning som
vi har med oss.

Vid slutet av eventet kollar vi om några glas saknas eller gått sönder. Självklart
är det förståeligt om 2-3 glas går sönder då olyckor alltid kan hända. Men om
det är fler lägger vi på den kostnaden på fakturan enligt prislistan för alla glas.

Har vi själva sönder något glas så blir ni ej ersättningsskyldiga. Samma sak
gäller för all barutrustning vi har med oss, så som rörglas, shakers o.s.v.

Skulle någon gäst mot all förmodan råka skada baren, blir denne
ersättningsskyldig.



Har ni några funderingar eller frågor så är det bara att kontakta oss. Vi hjälper gärna till
med prisuppskattning för hela eventet.


