


O V E R  O N S

Wie zijn wij?

De bartenders van Cocktailtimes hebben een passie: het maken van 
de lekkerste cocktails! Dit doen we het liefst vanachter onze LED- 

cocktailbar op uw evenement, bruiloft of borrel. Altijd stijlvol gekleed en 
met vers fruit, topmerk dranken en professionele bartenders. Zo maken 

wij uw gelegenheid uniek en sfeervol zodat u en uw gasten een 
geweldige tijd beleven. 

Hoe werkt het?

Wanneer we de cocktails op uw event mogen verzorgen, kunt u tot 
twee weken van tevoren kiezen welke vier cocktails we gaan 

schenken. Een deel van de cocktails kunnen we ook alcoholvrij maken. 
Als u de cocktails heeft gekozen, kiest u welk cocktailpakket u 

afneemt. Dan zorgen wij op uw event voor heerlijke cocktails en een 
unieke beleving! 



K I E S  U W  C O C K T A I L S

Kies de vier cocktails die het best bij uw evenement passen

1. Mojito* 

2. Sex on the beach*  

3. Cosmopolitan*  

4. Whiskey Sour  

5. Caiproska Strawberry   

6. Caipirinha  

7. Cuba Libre  

8. Margarita    

9. Gin & Tonic  

10. Dark and Stormy 

11. Blue Lagoon 

12. Tequila Sunrise 

13. Strawberry Daiquiri* 

14. Dry Martini 

15. San Francisco 

16. Raspberry Royal 

17. Mojito Royal 

18. Mimosa 

19. Bellini 

20. French 75 
*Deze cocktails zijn ook alcoholvrij te bestellen 



W O R K S H O P / G I N & T O N I C  

B A R

Cocktail workshop 

Altijd al cocktails willen leren maken? Dan 

is dit het moment. Onze bartenders leren u 

en uw vrienden, collega’s of familie hoe de 

lekkerste cocktails gemaakt worden, zodat 

u dit hierna zelf ook kan doen. Het aller- 

leukste is misschien wel dat u de door 

u gemaakte  cocktails ook zelf mag 

opdrinken! 

 

De workshop is geschikt voor groepen 

tussen de 6 en 50 personen. Neem 

vrijblijvend contact op om uw wensen te 

bespreken. 

 

Gin&Tonic bar 
De Gin & Tonic is al vele jaren het ultieme 

zomerdrankje! Heerlijk fris of pittig, soms 

fruitig en een beetje bitter. Hoe mooi zou 

het zijn als u en uw gasten kunnen genieten 

van heerlijke soorten G&T’s, gemaakt door 

professionele bartenders vanachter een 

unieke LED-cocktailbar? Daarom bieden wij 

nu een heuse Gin & Tonic bar aan! 

 

Onze professionele bartenders maken voor 

u en uw gasten de lekkerste Gin & Tonics 

met verschillende verse ingredienten en 

diverse topmerken gin. 



''Met de beste 
ingrediënten maken 
we de lekkerste 
cocktails''  
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