WESELNY
ALKOHOL

CZYLI JAK DOPASOWAĆ
ALKOHOL, ABY MOJE
WESELE NIE BYŁO KLAPĄ

SŁOWEM WSTĘPU
DLACZEGO WYBÓR ALKOHOLU
NA WESELE JEST WAŻNY
W naszej tradycji na weselnej zabawie do białego rana zazwyczaj towarzyszy alkohol.
Przez wiele lat na polskich weselach królową stołów była wódka. Jednak obecne wesela
różnią się od tych z poprzednich lat. Zmieniły się tradycje, zabawy weselne czy
atrakcje. Aczkolwiek, to co zmieniło się równie mocno, to alkohol na weselnych stołach.
Pojawia się zatem pytanie jaki alkohol wybrać? Fakt, cały czas wódka jest na
piedestale i raczej prędko z niego nie wyjdzie, ale na szczęście ustępuje innym
alkoholom. Skoro wódka, to jaka, a skoro nie tylko wódka, to co jeszcze? Takie pytania
pojawiają się w głowach każdej młodej pary. Wynika to z tego, iż u siostry nie było
tylko wódki, było też wino, natomiast u brata ciotecznego był szeroki wybór piw, a
jeszcze u koleżanki ze szkoły średniej nie było alkoholu wcale. Tutaj pewnie wiele osób
pomyśli, że to nie możliwe. Uwierzcie nam, że są wesela bez alkoholu. Pytań o alkohol
weselny jest cała masa. Na szczęście w tym e- booku znajdziecie odpowiedzi na wiele
nurtujących Was pytań. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Ciebie checklistę weselną.
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WÓDKA - MUST HAVE
WÓDKA NADAL ZIMNĄ KRÓLOWĄ
Tak. Nic się tutaj nie zmienia. Zdarzają się wesela bez alkoholu. Zdarzają się też wesela
gdzie whisky oraz wino jest w większości konsumowane przez gości. Jednak to
naprawdę mały promil w morzu alkoholowych wyborów, gdyż cały czas wódka gości
na weselnych stołach najczęściej.

ILE
Standardowym przelicznikiem ile jest potrzebne wódki na wesele, to pół litra na gościa.
Z naszego doświadczenia w branży weselnej i konsultacjach z wieloma parami
młodymi, nie zawsze ten pomysł się sprawdza. Przecież nie możemy dopuścić do
sytuacji, aby na naszym weselnym stole zabrakło wódki. Tak więc zawsze lepiej kupić
na zapas, bo na pewno się nie zmarnuje. Musicie jeszcze pamiętać o naszych polskich
tradycjach. Wódkę można oczywiście wygrać podczas różnych aktywności na
oczepinach. Często pary młode w ramach podziękowań dają wódkę na tak zwane
odchodne gościom, którzy opuszczają uroczystość. Należy również pamiętać o
zwyczaju pożegnalnej wódki dla obsługi, dj'a czy np. zespołu weselnego. Często
możemy na drodze do naszego ślubnego kobierca napotkać osoby, które zorganizują
tak zwaną bramę! Do negocjacji przyda się tutaj wybrać osobę, która spędziła co
najmniej rok na targu, więc przemyślcie wybór świadka dwa razy. Pojawia się też jedno
z pytań o którym nikt nie mówi i mało kto się zastanawia. Od jakiego wieku liczyć
osobę pijącą? Oczywiście odpowiedź poprawna powinna brzmieć osiemnaście. Jednak
dobrze wiemy, że różnie to bywa z młodzieżą. W naszym kraju alkohol jest dozwolony
od lat osiemnastu, jednak tradycyjne zwyczaje pokazują inaczej. Tak więc dla
bezpieczeństwa zalecamy liczyć od lat szesnastu.
Nasza porada jest prosta. Liczymy
0.7 l. na jednego gościa, jednak
wódkę należy zakupić w pół
litrowych butelkach. Przy weselu na
którym będzie 100 osób, warto
zakupić około 140 butelek wódki.

TWÓJ AUTOMATYCZNY BARMAN
STRONA 3

WWW.DRINKMASTER.PL

WÓDKA - MUST HAVE
JAKA WÓDKA

eu
Ta
d

Pa

n

O
gi

ńs

sz

ki

n
ia
Bo
c

St
oc

ia

Fi
n

la

nd

Nie będziemy się tutaj rozpisywać na
temat gatunków wódek oraz ich rodzajów. 30
Wiadomo, że można eksperymentować.
Jednak tak jak picie rożnych rodzajów
alkoholi kończy się wołaniem o pomstę do 20
nieba następnego dnia, tak samo
mieszkanie wódki może mieć podobne
skutki. Tak więc polecamy wódkę przede- 10
wszystkim czystą, na pewno nie kolorową.
Jeśli mamy wybierać z pośród wódek
0
czystych, to wybierzmy wódkę na
pszenicy.

k

40

Aby reszta rodziny nie wykluczyła nas na lata z rodzinnych uroczystości, to
wybieramy wódkę czystą i pszeniczną. Wszystko super. Właśnie nie do końca, bo teraz
pojawia się pytanie. Ale którą? I zaczynamy zabawę od nowa. Jednak specjalnie dla
was przeprowadziliśmy ankietę najbardziej pożądanych wódek na weselu.
Uzyskaliśmy, aż 220 niezależnych odpowiedzi. 76 osób zagłosowało na Finlandię, 70
na STOCK, 40 na Bociana, 22 na Ogińskiego, natomiast 12 na Pana Tadeusza.

JAKI JEST KOSZT
Średnie ceny wódki przy 100 butelkach. Ceny są z początku kwietnia 2020 roku. Jak
kupić tanio wódkę? Zapytajcie osobę odpowiedzialną za organizacje przyjęcia
weselnego. Jeżeli posiadają ważną koncesje, to mogą zakupić wódkę po lepszej cenie.
Zniżki często są od 100 butelek. Ceny zaczynają się od 20,99zł. Wybór pozostawiamy
wam.

23,70 ZŁ - STOCK
30,70 ZŁ - FINLANDIA

24,80 ZŁ - OGIŃSKI

27,60 ZŁ - BOCIAN

27,30 ZŁ - PAN TADEUSZ
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WÓDKA - MUST HAVE
NAPOJE DO WÓDKI
Cóż. Nie należy oczywiście popijać wódki innym alkoholem, jednak mało kto podejmuje
się tego heroicznego zadania na weselu. No chyba, że były partner przyszłej żony lub
męża, który został zaproszony na ów wesele. Takie osoby zazwyczaj pragną jak
najszybciej uciec. No więc? A więc woda, a najlepiej z cytryną! Jest smaczna, posiada
dużo witamin i minimalizuje ryzyko kaca. Jednak mało kto popija wodą. Tak więc do
wódki proponujemy soki. Jednak ciężko znaleźć dziś 100% soki ananasowe czy np.
grejpfrutowe. Po prostu zniknęły z rynku. Można więc zastanowić się nad nektarami. Po
pierwsze wyjdzie taniej, więc są już plusy, a po drugie nektary są równie smaczne.
Najbardziej popularne napoje owocowe są na bazie czarnej porzeczki oraz pomarańczy.
Jakiej marki wybrać sok? Jest to indywidualna kwestia. Wiadomo, możecie wybrać te z
biedronki, wtedy jeszcze szybciej nazbieracie na Świeżaki. Jednakże polecamy
zastanowić się na Tymbarkiem lub Hortexem. Natomiast jeśli chodzi o napoje
gazowane, to również są to już indywidualne preferencje. Jednak tutaj standardowo
polecamy Pepsi/ Coca-Cola, Mirinda/ Fanta oraz 7up/ Sprite, można też zastanowić się
nad tonikami. Należy również pamiętać, że inaczej smakuje napój z dwulitrowej butelki,
niż ze szklanej 0.33.

ZAGRYZKA
Prawdopodobnie już ktoś z rodziny lub znajomych proponował Wam coś swojego.
Żeby można było opowiadać pół wesela, że te ogórki zrobiła właśnie ta osoba. Przekąski
można podzielić na kilka rodzajów. Przecież i dla wegetarian coś się znajdzie i dla
mięsożerców. Jeżeli rozmawiamy o wódce, to najbardziej popularne są śledzie, ogórki
przygotowane na różne sposoby, nugetsy z kurczaka, grzybki różnego rodzaju.
Popularne są też przekąski na ciepło. Modne ostatnimi czasami robią się co raz bardziej
pizzerinki lub różnego rodzaju wypieki z ciasta francuskiego. Sprawdzają się też tutaj
faszerowane jajka czy po prostu mięsne przystawki.
Jeśli chcecie zabłysnąć przed gośćmi, szczególnie z poza naszego regionu, czyli
Lubelszczyzny, to warto pomyśleć nad przygotowaniem mini cebularzy. Na pewno
będzie to super akcent.
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WINO - PLAN B
NA KTÓRYM STOLE
Wino na weselu jest całkiem popularnym rozwiązaniem. Chociaż jeszcze kilkanaście
lat temu nikt nie brał tego pod uwagę. Jednak od wielu lat moda na wino trwa i ma się
całkiem dobrze. Jeśli chodzi o miejsce wina, to powinno być wyeksponowane w
odosobnionym miejscu oraz przechowywane w chłodnej lodówce z temperaturą od 7
do 10 dla wina musującego, 10- 11 dla wina białego i między 15- 18 stopni dla wina
czerwonego. Wino szczególnie jest dobrą alternatywą dla osób, które nie piją wódki.

ILE?
Ile kupić wina na wesele? Nie każdy pije wino, ale byłoby szkoda, gdyby zabrakło.
Tutaj zdania co do ilości są podzielone. Oczywiście możemy każdego gościa zapytać
czy preferuje wino, lecz odpowiedzi nie zawsze będą szczere. Gdyby ktoś z rodziny Was
zapytał o to czy będziecie pić wódkę/ piwo/ wino za dwa lata, to powiecie cokolwiek, bo
ciężko będzie się określić. Inny czynnik, to nie chcecie, aby ktokolwiek wziął Was za
osobę, która dużo pije. Przez co kupicie albo za mało, albo za dużo. Warto tutaj przyjąć
zasadę, iż wino się nie zmarnuje, wypijecie sami lub rozdacie, a jeśli zabraknie, to
będzie to duży minus! Aczkolwiek przyjmijcie dwa proste przeliczniki. Jeżeli
przewidujecie, iż na waszym weselu pojawi się sporo liczba osób, które lubią wino, to
wybierzcie przelicznik 0.5 l wina na parę. Natomiast jeśli nie będzie, aż tylu miłośników
wina, to jedne 0.3l na parę. Wyliczenia są również z poprawinami. Zazwyczaj wino
zostaje na weselach! W obliczeniach nie wliczamy szampana, czy wina musującego do
przywitania gości.
W naszym wschodnim
regionie posiadamy kilka
lokalnych winnic! Możecie je
wykorzystać, aby jeszcze
bardziej zaskoczyć swoich
weselnych gości. Wyroby
regionalne zawsze dodają
uroku weselom.

TWÓJ AUTOMATYCZNY BARMAN
STRONA 6

WWW.DRINKMASTER.PL

WINO - PLAN B
O CO CHODZI
Na tej stronie opiszemy wam o co chodzi z winami. Należy jednak pamiętać, iż podane
opisy win są mocno uproszczone w celu wytłumaczenia różnic i ułatwienia dokonania
wyboru. Ile więc kupić wytrawnych, ile półwytrawnych, a ile słodkich? Przyjmijmy 0,3
litra na parę, a więc 15 litrów na 100 osób, czyli 21 butelek. Proponujemy 10 butelek
słodkich win, 6 butelek win wytrawnych oraz 5 butelek win półwytrawnych. ( Tutaj
również nie liczymy szampana)
Wina słodkie. Najbardziej popularne na weselach.
Przede wszystkim komponują się z ciastami oraz
deserami. Jest to najlepsza propozycja z win dla
osób, które nie przepadają za alkoholem. Również
jest bardziej preferowane przez kobiety. Takie
rozwiązanie sprawdzi się super podczas ciepłych dni
weselnych.

Wina półwytrawne lub półsłodkie z kolei idealnie pasują
do potraw z drobiu oraz ryb. Charakteryzują się
zrównoważonym smakiem wynikającym z aromatu
owoców. Czyli jest to dobry kompromis pomiędzy winami,
gdyż wina półwytrawne zawierają mniejszą ilość alkoholu.
Jeżeli urządzamy swoje wesele na wiosnę, to takie wino
również jest ciekawą propozycją.
Wino wytrawne najczęściej jest winem czerwonym.
Charakteryzuje je kwaskowatość oraz to, że jest
cierpkie. Wina wytrawne bardzo pasują do naszej
weselnej kuchni. ponieważ dzięki cierpkości
uzupełniają smak. Polskie weselne potrawy są dość
ciężkie, dlatego jest to świetne rozwiązanie. Nie
należy przesadzać z ilością rodzajów win. Najlepiej
wybrać od jednego do maksymalnie trzech rodzajów.
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WINO - PLAN B
CO DO WINA
Zagryzka do wina. Tutaj możecie naprawdę zaskoczyć swoich weselnych gości. O ile
wiele osób decyduje się na wino, to jednak mało kto decyduje się na specjalne
przystawki do tego typu alkoholu. Pytanie co najbardziej nadaje się do wina?
Odpowiedź tutaj jest prosta. Ser. Czerwone wino sprawdzi się z serami dojrzałymi
takimi jak parmezan lub gouda. Różowe wino będzie pasować do serów pleśniowych, a
wina musujące znajdą się obok serów kremowych jak camembert.

SZAMPAN
Zdania tutaj są podzielone. Często można usłyszeć, że dana para będzie mieć
PRAWDZIWEGO SZAMPANA, nie wino musujące. Jest to bardzo błędne przekonanie,
gdyż szampan, to własnie rodzaj wina musującego!
O szampanie również decyduje cena. Szampan posiada specjalne szczepy winogron
oraz ma naturalnie wtłaczany dwutlenek węgla. Okej, skoro nie oryginalny szampan, a
inne wino musujące to jakie? Przez ostatnie lata popularne stały się wina hiszpańskie,
czyli Cava, Rozwiązania tutaj są różne, jednak jest też inne popularne rozwiązanie ze
słonecznej Italii. Jest to Prosecco. To wino jest od wielu lat serwowane, jednak dopiero
od 2019 roku stało się mocno popularne w Polsce. Dlaczego więc nie zaskoczyć i tym
swoich gości? Jest jeszcze inny wybór. Sowietskoje igristoje po fenomenalnej cenie
3.99, Nie polecamy, ale do odważnych świat należy. Zawsze możecie powiedzieć, że to
bardzo zagraniczne wino musujące, zabrzmi o wiele lepiej.
Czy musi być to białe wino musujące?
Otóż nie koniecznie. Fakt na większości
weselach występuje białe wino
musujące do wszelkiego rodzaju
toastów. Jednak za granicami naszego
kraju coraz bardziej popularnym
rozwiązaniem jest różowe wino
musujące. Kolor też może pasować do
dekoracji, lub ogólnego wystroju sali
weselnej albo motywu przewodniego.
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PIWO - ZŁOTY TRUNEK
PIWO WCIĄŻ MOŻE ZASKOCZYĆ
Oho. Piwo? Wiele osób uważa, iż piwo nie jest godne wesel, chyba że twoi goście
pochodzą z Irlandii. Jednak nie do końca tak jest! Faktycznie nie wypada serwować
Kuflowe Mocne o 7.2 volt dla gości weselnych. Jednak od piwa jeszcze nikt nie poczuł się
źle, a wręcz przeciwnie! Piwo ma bardzo wielu zwolenników szczególnie w drugim dniu
świętowania zaślubin. Aczkolwiek na głównej części uroczystości również znajduje
swoich pasjonatów. Co do piwa na weselu, to istnieją trzy zasady, które znajdziecie
poniżej,

Jedno jest pewne! Piwo
na pewno nie w puszcze.
Tylko w butelce albo
rozlewane z beczki do
odpowiedniego szkła.

PO
DRUGIE

PO
PIERWSZE

Nie stosujcie półlitrówek!
Piwo łączy się bardzo łatwo
z piciem innych alkoholi.
Aby zabawa trwała do
białego rana zastosujcie
butelki oraz szklanki 0,33.

Musicie też pamiętać,
aby piwo nie było za
mocne. Ten trunek musi
być dodatkiem z małą
zawartością alkoholu.

02

PO
TRZECIE
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PIWO - ZŁOTY TRUNEK
DODATEK CZY ALTERNATYWA
Jak się pewnie domyślacie piwo powinno być gdzieś z boku. Wiele osób nie wyobraża
sobie piwa na stole. Pytanie czy piwo jest alternatywą czy dodatkiem dla wina lub
whisky? Według nas piwo powinno być traktowane jako dodatek na stole z winem lub
whisky. Sposoby podawania takiego piwo jak wspominaliśmy są różne. Jednak piwo
może być również alternatywą jeśli zdecydujemy się na zorganizowania mini festiwalu
piw kratowych lub regionalnych. Jest to całkiem ciekawe oraz modne rozwiązanie, ale
należy pamiętać, iż takie piwa swoje kosztują.
Ciekawym pomysłem jest
wykorzystanie piwa jako prezent
pożegnalny. Butelka piwa, która
będzie specjalnie oklejona
charakterystyczną etykietą, to
super pamiątka, a i wspomnienia
też się przypomną. Choć niektórzy
mogą nic nie pamiętać z tej nocy,
nie zmienia, to jednak faktu, iż
pomysł jest oryginalny, świeży
i modny.

CO DO PIWA
Do zwykłego piwa często są też
dodawane różne soki. Nie mamy tutaj
na myśli tradycyjnego malinowego
soku, bo ten wyszedł już dawno z
mody. Wciąż jest stosowany, ale na
rynku pojawiła się cała masa innych
soków. Możliwość szerokiego wyboru
dodatków do piwa przypada do gustu
szczególnie kobietom. Co natomiast
podać do piwa, aby piło się jeszcze
lepiej? Zagryzki do piwa są dosyć
standardowe. Z piwem najbardziej
komponują się orzeszki ziemne oraz
paluszki. Sezonowość tutaj też ma
znaczenie. Piwo idealnie sprawdzi się
latem, gdy panują duże upały. Ciężko
co prawda przewidzieć jaka będzie
pogoda za rok, lub dwa. Zawsze
możecie zapytać wróżki z rynku w
Kazimierzu. Pamiętajcie, że kto
naważył piwa, ten musi je wypić.

ILE
Sytuacja tutaj zależy od wielu czynników.
Pierwszy, to decyzja czy piwo jest na weselu, czy
tylko na poprawinach. Jeśli na obu, to trzeba
oczywiście zakupić więcej. Drugi, to czy piwo
nalewane jest z beczki czy butelkowane. Jeśli
butelkowane, to występuje również trzeci czynnik,
mianowicie kto będzie nalewał piwo! Jeśli będzie
to kelner, który potrafi nalać piwo, to piwa będzie
trzeba kupić mniej. Jeśli goście będą nalewać, to
należy liczyć się z dużą ilością rozlanego piwa.
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PIWO - ZŁOTY TRUNEK
WYBÓR PIWA
Dobrze. Podejmujemy decyzje, iż chcemy zobaczyć piwo na naszym weselu.
Uzgadniamy też sposób podania, wszystko wygląda pięknie, Czas na podstawowe
pytanie. Które piwo? Jasne, ciemne, dolnej fermentacji czy górnej, Tyskie, a może
Heineken? Pamiętajcie o tym, aby piwo było o niższej mocy alkoholowej! Żeby było one
dla urozmaicenia oraz smaku. Super rozwiązaniem jest też wybranie piw kraftowych
lub regionalnych, jednak pamiętajcie, iż jest to duży wydatek!
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MILK STOUT
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Przykłady:
Rzeka Pełna Mleka
, SWEET
COW
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PSZENICZNE

Piwo pszeniczne jest w Polskiej
tradycji znane od setek lat. W tych
piwach aromat chmielu jest mało
wyczuwalny. Dominują tutaj goździki
oraz pszenica.
W smaku natomiast czuć cytrusy,
kwaskowatość oraz korzenie.
Przykłady:
Okocim pszeniczne, Książęce
Pszeniczne, Żywiec Pszeniczne.
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WHISKY - NOWA MODA
WHISKY ZAMIAST WINA
Z wielu źródeł wiemy, że jeśli whisky jest na weselu, to równie szybko jej nie ma. Składa
się na to cała masa czynników. Jednak zacznijmy od popularności takiego rozwiązania
w naszym kraju, z roku na rok jest coraz większy popyt na ten alkohol. Ba! Wydaje się,
iż jest to na tyle mocny alkohol, że bardziej przypada do gustu mężczyznom. Nic
bardziej mylnego. Kobiety również bardzo często sięgają po whisky, jednak piją ją z
większą ilością napojów gazowanych, Niekiedy goście wypijają więcej whisky, niż wina.
Pojawia się tutaj pytanie czy warto? Jeśli chcemy zająć pierwsze miejsce w rankingu
ślubów w rodzinie, to na pewno. Wkupimy się tym trunkiem w łaski wielu osób. Należy
jednak pamiętać, iż jest to dość drogi alkohol. Fakt. Istnieją tańsze, jednakże tanią
whisky łatwo poznać i to nie tylko po smaku. Na naszym polskim rynku w takich
sklepach jak Biedronka, Lidl czy Żabka nie ma, aż tak szerokiego wyboru, a
przynajmniej nie takiego jak wódek czy win. Tak więc na cenę whisky nakłada się nie
tylko jakość, ale również rozpoznawalność marki.
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WHISKY - NOWA MODA
WYBÓR WHISKY
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Nie robiliśmy tutaj ankiety, jak w przypadku wódki. Głównie dlatego, że popularność
tego alkoholu szalenie rośnie, niczym liczba osób uciekających od weselnych oczepin.
Jednak większość osób pijących ten trunek w Polsce, nie ma takiego rozeznania, co do
gatunków czy producentów whisky. Natomiast co my proponujemy? Proponujemy trzy
warianty. Oczywiście istnieje cała masa opcji. Tych mniej i tych bardziej znanych.
Szkockie, inne irlandzkie, ale najbardziej znanymi markami są Jack Daniels, Jameson i
Balentines. Jeśli wszystkie kojarzycie, to nie ma się czym chwalić, ale na pewno
doświadczenie pomoże Wam w wyborze. Co my byśmy wybrali? Cóż Jack Daniels ma
swoją cenę oraz jest dobry jakościowo. Jameson jest dość unikalnym whisky, gdyż jest
to wyrób irlandzki. Na koniec zostaje Balentines, który jest na równi i z ceną, i z
jakością. Nie jest za drogi oraz nie jest z najwyższej półki, ale też nie jest zły. Zakup
tych trzech pozycji na pewno urozmaici weselny stół. Natomiast ile dokładnie zakupić
dowiecie się na następnej stronie.
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WHISKY - NOWA MODA
ILE
Temat jest dość trudny z wielu powodów.
Głównym powodem jest fakt, iż mało osób
decyduje się na stół z samym whisky. Jedni
wybierają opcje dostawienia po butelce na stół i
ewentualnym dokładaniu, a drudzy wybierają
osobny stół. Niezależnie od rozwiązania
proponują 0.5 litra na parę. Całkiem sporo,
jednak z whisky jest ten problem, że jest dość
pożądane na weselu. Więc, aby nie było za mało,
ani za dużo proponujemy zakupić od 0.3 do 0.4
litra na parę.
Przy weselu stu osobowym proponujemy
zakupić maksymalnie 20 litrów, a w tym 5 litrów
Jack Daniel's, 5 litrów Jameson Irish oraz 10
litrów Ballentine's. Ceny, które widzicie po
prawej stronie, to ceny z kwietnia 2020 roku.
Pamiętajcie aby dopytać właścicieli lokalu jak
wygląda kupno alkoholu za ich pośrednictwem.

CO DO WHISKY
Wspominaliśmy o przekąskach
adekwatnych do danego rodzaju alkoholu,
a jakie zagryzki pasują do whisky? Do
whisky pasuje na pewno czerwone mięso.
Takie jak steki czy pieczenie, a więc
whisky pasuje do weselnego stołu.
Natomiast jeśli macie wiejski stół, to jest
to wręcz połączenie idealne. Dodatkowo
whisky dobrze jest smakować z różnymi
gatunkami serów.

JACK DANIEL'S

75,99
ZA 0.7 LITRA

JAMESON IRISH

69,10
ZA 0.7 LITRA

BALLENTINE'S

49,90
ZA 0.7 LITRA

SZKLANKI
Jeśli chodzi o wybór szklanek na wesele do
whisky, to wybór jest prosty. Szkło z
którego należy pić trunek musi być
masywne oraz nie za dużej wysokości.
Warto pamiętać, że wiele osób dodaje lodu
do szklanki, dlatego warto się zastanowić
nad kostkarką lub kubełkiem z lodem.
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BIMBER- SWOJSKO
CZUJCIE SIĘ JAK U SIEBIE
W naszej polskiej tradycji weselnej zamawianie swojskiego stołu jest dość często
praktykowanym zwyczajem. Ów stół jest zamawiany ze względu na swojskie wybory
mięsne. Jednak osoby, które oferują wiejski stół mają również w swojej ofercie bimber.
Ten wysoko procentowy alkohol równie często oferowany jest przez gości weselnych.
Sytuacja ta ma miejsce szczególnie jeśli wesele jest organizowane na obszarach
wiejskich, gdyż więcej osób pędzi swój alkohol. W Polsce pędzenie alkoholu
wysokoprocentowego typu bimber jest nielegalne i zakazane. Co prawda nie ma
specjalnego organu do wykrywania bimbrowników, ale wciąż nie zachęcamy do
pędzenia. Tylko jest tutaj pewna różnica. Pędzenie, to jedno, dystrybucja do drugie, a
picie do trzecie. Nie znamy takich przypadków, ale zawsze istnieje ryzyko, że nasze
wesele spotka kontrola z sanepidu lub skarbówki. Inna strona medalu, to możliwe
zatrucia po alkoholu. Co wtedy? Jeżeli organizujecie swoje przyjęcie w restauracji lub
hotelu, to odpowiada za to właściciel. Hotel lub restauracja może spodziewać się
problemów prawnych. Wielu właścicieli takich miejsc zakazało bimbru na uroczystości
weselnej. Inaczej wygląda sprawa jeśli organizujecie wesele w domu weselnym, lub w
remizie. Jeśli odpowiadacie za alkohol na weselu, potrawy oraz sami się wszystkim
zajmujecie, to wtedy za wszelkie złamania przepisów odpowiadacie wy. Natomiast co do
samych gości i picia przez nich tak wysokoprocentowego alkoholu, to nie jest to
zabronione i nie mogą oni za to zostać ukarani. Pamiętajcie, że picie bimbru jest dość
ryzykowne i stanowczo tego odradzamy.
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INNE ALKOHOLE
CO JESZCZE
Opisaliśmy cztery najbardziej popularne wybory, których dokonują młode pary w
Polsce. Jednak czy to wszystko? Ile osób na weselu, tyle gustów, smaków, aromatów
oraz poglądów politycznych. Aby uniknąć poróżnienia miedzy gośćmi należy zadbać o
ich preferencje alkoholowe. Dlatego niżej prrzedstawiamy jeszcze cztery.

GIN

RUM

Jest to pierwsza nasza propozycja do
dostawienia na weselnym stole. Gin mimo
mocnego stężenia alkoholu, nie jest aż
tak mocny w smaku. Większość ginów
jest gorzkich oraz lekko ziołowych.
Najbardziej popularne, to Bombay
Sapphire lub z naszego podwórka Gin
Lubuski. Parę zakupionych butelek na
pewno doda różnorodności.

W naszym kraju znajdziemy wiele osób,
które gustują w rumie. Ta propozycja
przypada do gustu w szczególności
osobom, które lubią słodkie smaki. Na
pewno każdy z nas zna likier kokosowy
na bazie rumu Malibu Caribbean. Polacy
często też sięgają po Bacardi, Havana
Club lub Kapitan Morgan.
Cena rumu też jest całkiem przyzwoita.

LIKIERY

TEQUILA

Likiery są również spotykane. Wiele
osób robi likiery lub nalewki swojej
roboty! Szczególnie popularne są
likiery takie jak Baileys lub Aperol
aperitivo. W ostatnich latach
szczególnie zawrotną karierę robią
likiery ziołowe. Szczególnie
Jagermeister, który jest pity w postaci
drinka z colą.

Tequila nie jest popularnym alkoholem
w naszym kraju, ale nie oznacza to, że
nie ma swoich wyznawców. Ten rodzaj
alkoholu pijemy liżąc sól, a zagryzając
cytryną. Najbardziej znanym wyrobem
w Polsce jest Sierra Reposado. Musicie
pamiętać, iż Tequila ze względu na
egzotyczność oraz małą popularność
swoje kosztuje.
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DRINKI - ALL IN ONE
NAJLEPSZA ATRAKCJA
Poznaliście już całkiem sporo możliwości na weselny alkohol. Jednak oprócz tego
wszystkiego jest jedno proste rozwiązanie. Drinki. Drinki mogą być z wódką, rumem,
whisky, ginem, tequilą, likierami, a nawet z winem! Rozwiązań jest cała masa.
To rozwiązanie jest również bardzo praktyczne. Dla każdego znajdzie się coś dobrego
oraz nie musimy wyliczać, a w późniejszym etapie zastanawiać się czy na pewno
wystarczy. Proponujemy wam nasze rozwiązanie, czyli Barmix
Barmix, to automatyczny barman. Barman, który jest zawsze, tworzy wyśmienite drinki
oraz wylicza wszystko za Was. Dzięki sprawdzonym recepturom oraz MENU, wiesz ile
oraz jaki alkohol musisz zakupić.
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DRINKI - ALL IN ONE

ATRAKCJA

OSZCZĘDNOŚĆ SZYBKOŚĆ

Niesamowita atrakcja
i innowacja na każdej
imprezie. Zamiast
barmanów czy innych
atrakcji postaw na
Barmix.

Wesele, to kosztowna
uroczystość. Dzięki
Barmixowi zmniejszysz
koszty imprezy, gdyż jest
on nawet TRZY razy tańszy
od barmanów.

Kolejki na weselach, to
częsty widok. Dzięki
szybkości automatycznego
barmana możemy ich
uniknąć! Potrafi on zrobić
drinka do 15 sekund!

STO PROCENT ZADOWOLENIA
Drinki przygotowane przez nasz automat są
unikalne. Barmix jest nowoczesnym urządzeniem z
ośmioma menu, które są wciąż rozwijane. Nasze
menu zostały stworzone przez światowej klasy
barmana. Każde z nich jest inne i oparte na różnych
składnikach i alkoholach. Aby zapoznać się z menu
zapraszamy do kontaktu.

ZADZWOŃ I ZAREZERWUJ TERMIN

739 503 383
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WESELNA CHECKLIST'A
1

OBLICZ ILOŚĆ OSÓB PIJĄCYCH NA WESELU

2
2
3

PODPYTAJ GOŚCI O PREFEROWANY ALKOHOL
WYBIERZ WÓDKĘ

4

WYBIERZ POZOSTAŁE ALKOHOLE

5

ZDECYDUJ NAD ROZMIESZCZENIEM ALKOHOLU

6

UPEWNIJ SIĘ CZY LOKAL POSIADA
ODPOWIEDNIE SZKŁO

7

OBLICZ LICZBĘ OSÓB NA POPRAWINACH

8

ZADBAJ O ALKOHOL NA POPRAWINY

9

PAMIĘTAJ O UPOMINKACH DLA GOŚCI!
AGENCJA INTERAKTYWNA FRESH BRAND

STRONY INTERNETOWE - SKLEPY WWW - POZYCJONOWANIE - SOCIAL MEDIA

(C) DRINK MASTER, WWW.DRINKMASTER.PL

TWÓJ AUTOMATYCZNY BARMAN
STRONA 19

WWW.DRINKMASTER.PL

