WELCOME TO

HOUSE OF BOLS
House of Bols Cocktail & Genever
Experience neemt u mee op een
spectaculaire reis door ‘de wereld
van smaak’.

Proef, ruik, zie, hoor, voel en geniet van de
wereld van cocktails, likeuren en Hollands
cocktail ingrediënt bij uitstek; Jenever. Ontdek
de geheimen van Lucas Bols , ‘s werelds oudste
gedistilleerd merk, dat sinds 1575 in Amsterdam
likeuren maakt.
De zelf begeleidende tour eindigt in de
revolutionaire Spiegelbar, waar u kunt genieten
van een heerlijke cocktail naar keuze.

CHECK THE TOUR
PAULUS POTTERSTRAAT 14, 1071 CZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
T +31 20 570 85 75 E EVENTS@HOUSEOFBOLS.COM W WWW.HOUSEOFBOLS.COM

COCKTAIL WORKSHOP
IN HOUSE OF BOLS

Leer zelf de heerlijkste
cocktails maken!
Na de zelf begeleidende tour door
House of Bols zal een professionele
bartender u leren hoe u zelf 3
verschillende cocktails* kunt maken.
Verras collega’s, vrienden of familie
met een spectaculaire 1 uur durende
Cocktail Workshop in House of Bols
en leer hoe u op een volgend feestje
indruk kunt maken.

	PROGRAMMA

	
60 min. zelf begeleidende tour
House of Bols, incl 1 cocktail*
60 minuten privé cocktail
workshop in House of Bols,
incl. 3 cocktails*

	PRIJS

€ 43,50 p.p. incl. BTW

RESERVEER NU

	
AANTAL DEELNEMERS
6 tot en met 12 personen

* 	Voor gasten die liever geen alcohol drinken,
serveren wij heerlijke alcoholvrije cocktails.

Leer cocktails maken achter uw
eigen volledig uitgeruste cocktailbar!

COCKTAIL WORKSHOP
ACHTER JOUW EIGEN BAR,
IN ONZE ACADEMY

Combineer een zelf begeleidende tour
door House of Bols met een cocktail
workshop in de Bols Bartending
Academy, ’s werelds meest
geavanceerde barschool!
De Bols Bartending Academy bevindt
zich in hetzelfde gebouw als House
of Bols en is een stijlvolle academie
met 12 professioneel uitgeruste
cocktailbars. Ons toegewijde team van
ervaren trainers leert u achter

	PROGRAMMA

OFFERTE AANVRAGEN

	
60 min. Tour House of Bols,
incl. 1 cocktail* naar keuze
60 min. privé cocktail workshop
achter uw eigen bar,
incl. 3 cocktails*

uw eigen cocktailbar 3 heerlijke
cocktails* maken, vergezeld van funky
achtergrondmuziek zoals in een echte
cocktailbar; een unieke ervaring!
Tijdens een cocktail workshop in de
Bols Bartending Academy heeft u de
keuze uit diverse leuke thema’s!
Op aanvraag is het tevens mogelijk om
een wedstrijdelement toe te voegen
of om een eigen gepersonaliseerde
cocktail te shaken!

	PRIJS

€ 43,50 p.p. incl. BTW

	
AANTAL DEELNEMERS

13 tot en met 36 personen

* 	Voor gasten die liever geen alcohol drinken,
serveren wij heerlijke alcoholvrije cocktails.
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