
Cocktailkurssit ryhmille
 

Haluaisitko järjestää ryhmällesi hieman erilaisen aktiviteetin kokouksen
kevennykseksi tai juhlien ohjelmanumeroksi? Hyvä, jatka lukemista:  

 
Cocktailkurssimme ovat viihteellisiä ja sopivassa suhteessa myös informatiivisia

tilaisuuksia kenelle tahansa hyvistä makumatkoista pitävälle, eikä aiheesta tarvitse
olla aiempaa tietoa tai osaamista. 

 
Olemme suunnitelleet kolme erilaista, workshop-henkistä kurssikokonaisuutta,

joista jokainen pitää sisällään lyhyen teoriaosuuden, jonka pohjalta siirrytään yksin
tai ryhmissä käytännön osuuteen, eli valmistamaan oma cocktail! 

 
 
 

#1 Ginin makuinen matka  
Kurssilla sukelletaan vuodesta toiseen suosituimpien alkoholijuomien joukkoon
kuuluvan ginin maailmaan: Miten giniä valmistetaan? Miksi niin synkän historian
omaavalla tisleellä on kuitenkin nykyään lähtemätön paikka ihmisten sydämissä?
Entä miten erilaisista gineistä valmistetaan onnistuneesti herkullinen G&T? Pääsette
myös suunnittelemaan unelmienne Gin & Tonicin.  

 

#2 Klassikkoainesta 
Tällä kurssilla syvennytään hetkeksi uskomattoman rikkaan ja moniulotteisen
cocktail-kulttuurin historiaan: mistä koko cocktail-käsite on peräisin? Miten kieltolain
ajan salakapakoista on päästy pysyväksi osaksi ihmisten arkea sekä juhlaa? Miksi
hyvää Mojitoa on niin vaikea löytää? Jokainen pääsee valmistamaan itse
lemppariklassikkonsa. 
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#3 Cocktailsota

Nyt olisi aika ottaa hiukan mittaa siitä kollegasta
tai kaverista. Pidetään lyhyt oppitunti erilaisten
raaka-aineiden yhdistmisestä, inspiraation
hakemisesta ja valmistustekniikoista. Sen
jälkeen me kaadetaan pöydälle kasa ennalta
arvaamattomia raaka-aineita, joista te pienissä
ryhmiss valmistatte uuden modernin klassikon.
Ja tämä on siis kilpailu, eli voittajajoukkue saa
palkinnon ja häviäjät luonnollisesti
rangaistuksen.   

 



#1 Signature Cocktail
Suunnitellaan yhdessä teille nimikkodrinkki after workien tai juhlien kunniaksi.

Pääsette suunnitelemaan juoman opastuksellamme aivan alusta asti, aina
käytettävistä raaka-aineista väriin ja makuun sekä lasivalintaan että koristeisiin. Tai

voitte antaa meille ohjeet, niin toteutamme kaiken puolestanne. Saatte myös
halutessanne juoman reseptin ja valmistusohjeet kotiin viemisiksi.    

 

#2 Menu omalla teemalla 
Viedään teidän juhlasuunnitelmat kokonaan seuraavalle tasolle ja suunnitellaan

teille tilaisuuteenne sopivan teeman mukainen cocktail-lista. Miltä kuulostaisi
esimerkiksi Tiki-baarin trooppiset maut pikkujoulujen sykkeessä? Tai mitä jos
haetaan inspiraatiota vaikka James Bondista, ja rakennetaan teille klassinen ja

glamouria tihkuva Martini-menu luoman kimalletta iltaan? Oikeastaan taivas on vain
rajana, kunhan lopputulos istuu täydellisesti teidän tarpeisiinne.  

 

#3 Cocktail Catering

Onko teillä juhlatila tai muu tilaisuus jossain
ihan toisaalla, mutta cocktail-hammasta kolottaa
ja nimikkodrinkkiä pitäisi kehitellä, mutta olisi
kyllä myös paljon muutakin työn sarkaa
järjestelyissä? No laitappa meille viestiä niin
katsotaan mitä voisimme yhdessä keksiä.
Voimme tulla luoksenne joko olemassa olevaan
baariin, tai jos sellaista ei ole, niin tuomme
sellaisen mukanamme. 

 

Cocktail Catering
 

Mitä jos yrityksellänne tai juhlaseurueellanne olisikin tällä kertaa oma nimikkodrinkki? 
Ei varmasti tarvitsisi trendikkyyspisteitä sen enempää kylillä kalastella.  

 
Tai mitä jos juhlissanne olisikin juuri teitä varten suunniteltu cocktail-lista, jossa on

otettu huomioon tilaisuutenne teema, yrityksellenne tärkeät arvot sekä teille rakkaat
maut? 

Olipa kyseessä firman pikkujoulut, synttärit, häät, valmistujaiset, lasnseeraustilaisuudet
tai mitä hyvänsä ikinä, voisimme tehdä yhdessä esimerkiksi:   
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