
    
PRISLISTA 

 

Alla priser är exklusive moms. 
Minimitid för ett event är 4 timmar. 
Tiden startar och slutar enligt den tid som är angiven för eventet. Om tiden blir förlängd 
fortlöper timpriset upp till 8 timmar. Därefter blir det ett tillägg på 25% på timpriset. 
Efter kl 00.00 blir det ett tillägg på 25% på timpriset. 
Efter kl 02.00 blir det ett tillägg på 50% på timpriset.  
 
Betalning sker via 15 dagars faktura för privatpersoner. För företag gäller 30 dagars 
faktura. 
I alla priser ingår skräddarsydd drinkmeny! 
Vi har som tumregel att vi alltid måste vara minst två stycken bartenders och en 
serveringspersonal på ett event. Då baren alltid måste vara bemannad, samt att glas 
måste plockas och diskas. 

  

Minimipris med portabel cocktailbar                                           8 195 kr 

(Avsett för max 1-50 personer) 
2 x Bartender                    3 600 kr (900 kr/tim á 4 timmar). 
1 x Serveringspersonal   1 600 kr (400 kr/tim á 4 timmar). För plockning av glas och diskning. 
1 x Portabel cocktailbar  2 995 kr  (Heldag ) 

Allt detta ingår med den portabla cocktailbaren 

BAR 
- Portabel cocktailbar: Barens mått är 170x85x120cm Se bild längre ner. 
- Leverans: Utkörning/hämtning/montering av baren, hämtning/leverans av 

ingredienser samt is. 
- Hylla för glas: Se bild längre ner. 
- Glas: Dessa glas är tillgängliga: rocks, highball, vinglas, champagneglas, martiniglas 

shotglas, se bild längre ner. 
- Barutrustning: shaker, strainer, barsked, fine strainer, rörglas, jigger, kniv, skärbräda, 

muddlare, garnityrlådor, isskopa, droppkorkar, pincett, peeler, vinöppnare, glasflaskor 
för juicer. 

- Isbox: Förvaring av all is. 
- Blender: En blender ingår i varje portabel cocktailbar. 
- Sugrör: Vi använder oss av miljövänliga sugrör.. 
- Servetter: Vi använder oss av miljömärkta servetter. 
- Golvskydd: Vi tar med oss golvskydd där baren ska stå, så att inga skador sker. 
- Sophantering/Återvinning: Vi tar med oss alla sopor när vi är klara, och återvinner det i 

möjligaste mån. 

COCKTAIL INGREDIENSER  



Alla dessa ingredienser ingår i den portabla cocktailbaren. 
- Sockerlag:  Sockerlag gjord på strösocker ingår. 
- Saltlösning: Används för att balansera ut smaken i vissa cocktails. 
- Salt: Används till garnityr på vissa cocktails. 
- Socker: Används till garnityr på vissa cocktails. 
- Äggvita: Används för att göra drinken fylligare och ge den ett skumlager på toppen. 
- Kryddor: Kanel, muskot och svartpeppar ingår. 

 
 

Detta ingår ej i priserna: 

- Alkohol: Alkohol ingår ej. 
- Is: Is ingår ej i priset och tillkommer på fakturan enligt inköpslista. 
- Ingredienser: Alla juicer, mixers (soda, tonic, coca cola o.s.v), frukt, samt alla andra 

ingredienser som står på inköpslistan tillkommer på fakturan. 

 
 

Minimipris med portabel cocktailbar x 2                                   13 595 kr 

(Avsett för max 50-125 personer) 
3 x Bartender                     5 400 kr (1 350 kr/tim á 4 timmar).  
2 x Serveringspersonal    3 200 kr (800 kr/tim á 4 timmar). För plockning av glas och diskning. 
2 x Portabel cocktailbar   4 995 kr ( Heldag ) 

Allt detta ingår med de portabla cocktailbarerna. 
(se ovan). 

 
 

Minimipris med portabel cocktailbar x 2                                   16 995 kr 

(Avsett för max 125-200 personer) 
4 x Bartender                     7 200 kr (1 800 kr/tim á 4 timmar).  
3 x Serveringspersonal    4 800 kr (1 200 kr/tim á 4 timmar). För plockning av glas och diskning. 
2 x Portabel cocktailbar   4 995 kr ( Heldag ) 

Allt detta ingår med de portabla cocktailbarerna. 
(se ovan) 

 
 

Event för mer än 200 personer? Kontakta oss så ordnar vi det. 
 
 



Minimipris utan portabel cocktailbar                                           5 400 kr 

(Avsett för max 1-40 personer) 
2 x Bartender  3 600 kr  (900 kr/tim á 4 timmar). 
1 x Utkörning av material & ingredienser. Uppsättning/nedplockning av material. Förberedelser 
utav ingredienser. Återvinning. 1 800 kr 

Detta ingår i priset. 

- Barutrustning: shaker, strainer, barsked, fine strainer, rörglas, jigger, kniv, skärbräda, 
muddlare, garnityrlådor, isskopa, droppkorkar, pincett, peeler, vinöppnare, glasflaskor 
för juicer. 

- Glas: Dessa glas är tillgängliga: rocks, highball, vinglas, champagneglas, martiniglas 
shotglas, se bild längre ner. 

- Isbox: Förvaring av all is. 
- Leverans: Utkörning av material & ingredienser. Uppsättning/nedplockning av material. 
- Sophantering/Återvinning: Vi tar med oss alla sopor när vi är klara, och återvinner det i 

möjligaste mån. 

 
 

ALKOHOLSERVERING 
 

 För att vi ska kunna servera alkohol utan ett serveringstillstånd så måste alla dessa tre punkter 
vara uppfyllda enligt tillståndsmyndigheten. 

Du behöver inte tillstånd för alkoholservering om 

1. Serveringen avser ett enstaka tillfälle till i förväg bestämda personer, till exempel bröllop eller 
födelsedagsfest 

2. Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 
dryckerna 

3. Serveringen sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (till 
exempel läsk, lättöl, mjölk, te och vatten). 

4. Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd inte krävs. 

 

GLAS & BARUTRUSTNING 

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 1-2 glas går sönder då olyckor alltid kan hända. Men om 
det är fler så kommer vi lägga på ersättningskostnad 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. 



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

 

 

 


