G RO U P M E N U S

BORREL & EXCLUSIVITEIT
Vanaf 8 tot 200 personen.

DRINKS & EXCLUSIVITY
From 8 up to 200 persons.

BORREL

DRINKS

Dranken en hapjes kunnen los worden besteld
en worden berekend op basis van nacalculatie.
Wij hanteren wel een minimale besteding voor
drank per persoon.

Drinks and snacks can be ordered separately
and are based on subsequent calculation.
There is a minimum spending per person

MIN. SPEND DRANK

MIN. SPEND DRINKS

ZO-DO TOT 18:00 P.P.
ZO-DO NÁ 18:00 P.P.
V R-Z A

(in overleg) VA N A F

P. P.

S N AC K A RR A N GEME NT P. P.

Bitterballen (2 stuks)
kaasstengels (2 stuks)
brood aioli

€10
€17,5
€35

€6

SUN-THU UNTIL 6 PM P.P.
SUN-THU FROM 6 PM P.P.
FRI-SAT (in consultation) P.P.

SNACK ARRANGEMENT P.P.

Bitterballs (2 pieces)
cheesefingers (2 pieces)
bread with aioli

COCKTAILWORKSHOP
GIN & TONIC PROEVERIJ
Vergroot je kennis.
We hebben twee type WORKSHOPS
Gin & Tonic tasting en de cocktailworkshop.

29,5
p.p.

COCKTAIL WORKSHOP
GIN & TONIC TASTING
Increase your knowledge.
We have two types of WORKSHOPS
Gin & Tonic tasting and a cocktail workshop.

WAT GAAN WE DOEN?

WHAT DO WE DO?

Het accent ligt op het maken van de dranken en het
met elkaar bespreken wat ieders beleving daarbij
is. Smaken verschillen door diverse combinaties
te maken bij de Gin & Tonics komt iedereen er al
gauw achter wat men wel en minder lekker vindt.
Ook bij de cocktails kan dat in sommige gevallen
zo zijn. Naast het maken wordt er achtergrond
uitgewisseld over de dranken op een makkelijke
en informele wijze. Inhoudelijk worden bij de
cocktailworkshop 2 technieken ‘shake & stir’
uitgelegd en maakt men 1 cocktail naar keuze.
Bij de Gin & Tonic tasting proeft men 3 soorten
gin-tonics en maakt men 1 volledige Gin-tonic.

The emphasis is on making drinks and discussing
each other’s experience. Tastes differ by making
various combinations with the Gin & Tonics
everyone will soon find out what they like and
do not like. This may also be the case with
cocktails. In addition to making, background
is exchanged about the drinks in an easy and
informal way.
Content at the cocktail workshop we explain
2 techniques ‘shake & stir’ and they can make
one cocktail of their choice. With the Gin &
Tonic tasting they taste 3 types of gin tonics and
makes 1 full Gin tonic.

AANTAL DEELNEMERS:

NUMBER OF PARTICIPANTS:

vanaf 8 tot maximaal 25 personen

from 8 to maximum 25 persons.

TIJDEN:

TIMES:

In verband met de planning voor de dag
vangen we doorgaans aan tussen 16:00
en 17:30. (uitzonderingen op aanvraag).

Because of the planning for the day we
usually start between 4 PM and 5:30 PM.
(exceptions on request).

STANDING DINNER & DRINKS

STANDING DINNER & DRINKS

Op zoek naar de perfecte borrel locatie?
Barca Amsterdam biedt een aantal unieke
mogelijkheden. Naar wens kunnen we ook
een arrangement samenstellen.

A perfect location for a drinks reception?
Barca Amsterdam offers some unique
possibilities. If desired we can also
compose an arrangement.

EXCLUSIVITEIT

EXCLUSIVITY

DUUR:

DUR ATION:

Liever volledige exclusiviteit? Het is mogelijk
om Barca af te huren voor een private event.
Informeer naar de mogelijkheden.

Prefer complete exclusivity? It is possible
to hiring Barca for a private event.
Please inform about the possibilities.

beide workshops duren 60 tot 75 min.

both workshops take about 60-75 min.

WAT KOS T H E T ?

WHAT DOES IT COST?

De kosten voor een workshop bedragen
€ 29,50 p.p. Hierin inbegrepen is zowel de
bartender die de workshop geeft en de
drank die wordt geserveerd.

The costs for a workshop will be € 29.50 p.p.
It is Including the bartender who gives the
workshop and the drinks that is served.

