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Namų baro įranga 

 

Namų barui susikurti jums reikės šių priemonių: 

 Šeikeris (bostono arba klasikinis) 

  
 

 Maišymo stiklinė 

 
 Baro šaukštas 

  
 Geizeris 

 
 Menzūrėlė 
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 Koštuvas 

 
 Citrusinių vaisių spaudiklis 

 
 Grūstuvė 

 
 Virtuvinis peilis 

 Pjaustymo lenta 

 Šiaudeliai 

Namų barui susikurti jums reikės šių ingridientų: 

Čia yra pateikta, ko jums reikės norint pasigaminti didelę kokteilių įvairovę. Norint namie 

susikurti mažą kokteilių barą, ingridientus ir kokteilius pažymėjau žvaigždute (*) 

1. Alkoholiniai gėrimai: 

 Degtinė* 

 Romas* 

 Tekila* 
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 Džinas* 

 Triple Sec likeris* 

 Kavos likeris (geriausias Kahlua) 

 Burbonas 

 Obuolių likeris 

 Cointreu (apelsinų likeris) 

 Baileys 

 Persikų likeris 

 Pisang (žalių bananų likeris) 

 Amareto 

 Konjakas / brendis 

 

2. Sirupai: 

 Citrinų sultys (grynos, ne nektaras)* 

 Grenadinas 

 Laimų sirupas* 

 Cukraus sirupas* 

 Kokosų sirupas 

 Braškių sirupas 

 

3. Sultys ir kiti gaivieji gėrimai: 

 Coca-cola* 

 Ginger Beer* 

 Gazuotas vanduo* 

 Pomidorų sultys* 

 Apelsinų sultys* 

 Spanguolių sultys 

 Tonic* 

 Ananasų sultys 

 Obuolių sultys* 

 Mango sultys 

 

4. Kita: 

 Laimas* 

 Mėta* 

 Cukrus* 
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 Druska* 

 Pipirai* 

 Vorčesterio padažas (geriasias Heinz)* 

 Tabasko padažas* 

 Grietinėlė 

 Migdolo riešutai (geriausia skrudinti) 

 Purškiama grietinėlė 

 Cinamonas* 

 Ledas* 
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Kokteiliai 

 

Stiklinės: 

 Standartinė stiklinė (apie 350 ml) 

 
 Didelė stiklinė (apie 500 ml) 

 
 Viskio stiklinė (apie 200 ml) 

 
 Martini taurė 

 



 

Kokteilių baras namuose 
Aistis Židanavičius 

+370 618 07969 
Barmenas.info@gmail.com 

www.barmenas.lt 

 

 Margarita taurė 

 
 Šotas 

 

Kokteilių darymo būdai: 

 Building‘as 

Kokteilio gaminimo būdas, kai visi ingridientai supilami į stiklinę paeiliui ir kokteilis 

nėra nei maišomas, nei plakamas 

 

 Plakimas 

Kokteilio gaminimo būdas, kai visi ingridientai supilami į maišymo stiklinę, viskas 

suplakama ir supilama į gėrimo stiklinę 

 

 Maišymas 

Kokteilio gaminimo būdas, kai visi ingridientai yra supilami į stiklinę ir kokteilis yra 

maišomas baro šaukštu 

  

 Sluoksniavimas 

Kokteilio gaminimo būdas, kai kokteilis yra sluoksniuojamas, t.y. pilamas pirmas 

ingridientas, tuomet naudojant baro šaukštą yra pilamas kitas ingridientas, kad 

pirmasis nesusimaišytų su antruoju ir t.t. Taip gaunasi kokteilis susluoksniuotas 

iš skirtingų ingridientų 

Ledas: 

 Gabalinis 

 Grūstas 
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Alkoholiniai kokteiliai: 

 Cuba Libre* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam 2/3 taurės gabalinio ledo 
40 ml romo 
½ šviežio laimo sulčių 
Coca-cola 

 Moscow Mule* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam 2/3 taurės gabalinio ledo 
40 ml degtinės 
½ šviežio laimo sulčių 
Ginger Beer 

 Mojito* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Maišymas 

Receptas 3 šakelės mėtos 
3 šaukšteliai cukraus 
1 šviežio laimo sultys 
40 ml romo 
Viską išmaišom 
Dedam pilną stiklinę grūsto ledo (galima ir gabalinio) 
Gazuotas vanduo 

 Bloody Mary* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam 2/3 taurės gabalinio ledo 
40 ml degtinės 
Druska (pagal skonį) 
Pipirai (pagal skonį) 
Vorčesteris padažas (pagal skonį) 
Tabasko padažas (pagal skonį) 
½ šviežios citrinos sulčių 
Pomidorų sultys 

 Long Island Iced Tea* 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną taurę grūsto ledo (galima ir gabalinio) 
15 ml degtinės 
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15 ml romo 
15 ml tekilos 
15 ml džino 
15 ml triple sec likerio 
15 ml citrinų sulčių 
15 ml laimų sulčių 
Coca-cola 

 Caipi* 

Stiklinė Standarinė stiklinė 
Darymo būdas Maišymas 

Receptas 1 šviežias supjaustytas laimas 
3 šaukšteliai cukraus 
Sutrinam laimą su cukrum naudodami grūstuvę 
40 ml stipraus alkoholio (degtinė, romas, džinas, tekila) 
20 ml laimų sulčių 
Dedam pilną stiklinę grūsto ledo ir išmaišom 

 Tequila Sunrise* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo 
40 ml  tekilos 
Apelsinų sultys 
15 ml grenadino užpilam ant viršaus 

 White Russian 

Stiklinė Viskio stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 
40 ml degtinės 
40 ml kavos likerio 
40 ml grietinėlės 
Viską suplakam 

 Mint Julep 

Stiklinė Standarinė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas 3 mėtos šakelės 
3 šaukšteliai cukraus 
Sutrinam mėtą su cukrum naudodami grūstuvę 
Dedam pilną stiklinę grūsto ledo (galima ir gabalinio) 
20 ml laimų sirupo 
40 ml  burbono 
Spanguolių sultys 
Viską suplakam 
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 Sour‘iai* 

Stiklinė Viskio stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 
50 ml stipraus alkoholios (degtinė, romas, telika, viskis, 
džinas) 
40 ml citrinų sulčių 
20 ml cukraus sirupo 
Viską suplakam 

 Apple Jim 

Stiklinė Viskios stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 
40 ml burbono 
50 ml obuolių likerio 

 Cosmopolitan* 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
50 ml degtinės 
20 ml cointreu (triple sec likeris) 
20 ml laimų sulčių 
50 ml spanguolių sulčių 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 Margarita* 

Stiklinė Margarita taurė (galima ir martini) 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
margarita taurę 
Pasiruošiam margarita taurę, apibraukiame kraštelį su 
citrina/laimu ir pabarstome druskos 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
50 ml  telikos 
40 ml citrinų sulčių 
20 ml triple sec 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į margarita taurę 

 Gin Tonic* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 



 

Kokteilių baras namuose 
Aistis Židanavičius 

+370 618 07969 
Barmenas.info@gmail.com 

www.barmenas.lt 

 

40 ml džino 
Tonic 
Grežinėlis citrinos 

 Daiquiri* 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
50 ml  romo 
40 ml citrinų sulčių 
20 ml cukraus sirupo 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 Pina Colada 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo (galima ir grūsto) 
40 ml  romo 
20 ml kokosų sirupo 
30 ml grietinėlės 
Ananasų sultys 
Viską suplakame 

 Collins‘ai* 

Stiklinė Standarinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 
50 ml stipraus alkoholio (degtinė, džinas, tekila, romas, viskis) 
40 ml citrinų sulčių 
20 ml cukraus sirupo 
Gazuotas vanduo 

 Paralyser 

Stiklinė Standarinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną stiklinę grūsto ledo 
20 ml kavos likerio 
20 ml Baileys 
20 ml tekilos 
Coca-cola 

 Sex On The Beach 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo 
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40 ml degtinė 
10 ml citrinų sulčių 
10 ml laimų sulčių 
20 ml persikų sulčių 
Sultys pasirinktinai pagal skonį arba maišomos (Spanguolių, 
apelsinų ananasų, mango) 
Viską suplakam 

 Black Russian 

Stiklinė Viskio stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 
40 ml degtinės 
40 ml kavos likerio 

 Godfather 

Stiklinė Viskios stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 
40 ml amareto 
40 ml burbono 

 Godmother 

Stiklinė Viskio stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo 
40 ml amareto 
40 ml degtinės 

 White Lady* 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
30 ml džino 
30 ml triple sec likerio 
30 ml citrinų sulčių 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 Pink Lady 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
20 ml džino 
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20 ml triple sec likerio 
20 ml grenadino 
20 ml citrinų sulčių 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 Cuban Island* 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
20 ml degtinės 
20 ml romo 
20 ml triple sec likerio 
40 ml citrinų sulčių 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 Gimlet* 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
50 ml džino 
50 ml laimų sulčių 
½ šviežio laimo sulčių 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 Paradise Cocktail 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
20 ml tekilos 
20 ml amareto 
20 ml kavos likerio 
40 ml grietinėlės 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 White Cloud 

Stiklinė Martini taurė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
martini taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
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30 ml Baileys 
30 ml kavos likerio 
30 ml grietinėlės 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į martini taurę 

 Millionare 

Stiklinė Margarita taurė (galima ir martini) 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
margarita taurę 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
40 ml burbono 
20 ml triple sec likerio 
40 ml citrinų sulčių 
20 ml grenadino 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į margarita taurę 

 Mexican Colada 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo (galima ir grūsto) 
20 ml tekilos 
40 ml kavos likerio 
20 ml kokosų sirupo 
30 ml grietinėlės 
Ananasų sultys 
Viską suplakame 

 Princess 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo (galima ir grūsto) 
40 ml tekilos 
20 ml persikų likerio 
20 ml kokosų sirupo 
30 ml grietinėlės 
Mango sultys 
Viską suplakame 

 Alfonso 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo 
20 ml džino 
40 ml persikų likerio 
30 ml citrinų sulčių 
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20 ml grenadino 
Apelsinų sultys 
Viską suplakame 

 Tropical Splash 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo 
20 ml romo 
20 ml triple sec likerio 
20 ml amareto 
20 ml citrinų sulčių 
20 ml laimų sulčių 
Mango sultys 
Viską suplakame 

 

Nealkoholiniai kokteiliai: 

 Virgin Mary* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Dedam 2/3 taurės gabalinio ledo 
Druska (pagal skonį) 
Pipirai (pagal skonį) 
Vorčesteris padažas (pagal skonį) 
Tabasko padažas (pagal skonį) 
½ šviežios citrinos sulčių 
Pomidorų sultys 

 Virgin Princess 

Stiklinė Didelė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Dedam 2/3 stiklinės gabalinio ledo (galima ir grūsto) 
20 ml kokosų sirupo 
30 ml grietinėlės 
Mango sultys 
Viską suplakame 

 Virgin Mojito* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Maišymas 

Receptas 3 šakelės mėtos 
3 šaukšteliai cukraus 
1 šviežio laimo sultys 
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20 ml laimo sulčių 
Viską išmaišom 
Dedam pilną stiklinę grūsto ledo (galima ir gabalinio) 
Gazuotas vanduo 

 Fruit Infusion* 

Stiklinė Standartinė stiklinė 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas 3 šakelės mėtos (pasirinktinai) 
1 šviežias pjaustytas (apelsinas, laimas, braškės) 
2 šaukšteliai cukraus 
Viską sutriname naudodami trintuvę 
20 ml braškių sirupo (pasirinktinai) 
½ šviežio laimo/citrinos sulčių 
Dedam pilną stiklinę gabalinio ledo (galima grūsto) 
Sultys pasirinktinai (apelsinų, ananasų, mango, spanguolių) 
Viską suplakam 
Gazuotas vanduo (pasirinktinai) 

 

Šotai: 

 Kamikaze* 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
šotą 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
10 ml degtinės 
10 ml triple sec likerio 
10 ml laimų sulčių 
10 ml citrinų sulčių 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į šotą 

 B-52 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Sluoksniavimas 

Receptas Tiesiai į šotą sluoksniuojam su baro šaukštu 
15 ml kavos likerios 
15 ml Baileys 
15 ml cointreu 
Uždegam cointreu ir geriam greitai per šiaudelį 

 Cognac Nut 

Stiklinė Šotas 
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Darymo būdas Sluoksniavimas 
Receptas Tiesiai į šotą sluoksniuojam su baro šaukštu 

20 ml amareto 
20 ml konjako (brendžio) 
Įmetame migdolo riešutą 

 Blow Job 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Sluoksniavimas 

Receptas Tiesiai į šotą sluoksniuojam su baro šaukštu 
15 ml kavos likerio 
15 ml Baileys 
15 ml romo 
Purškiama grietinėlė 

 Mad Dog 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Sluoksniavimas 

Receptas Tiesiai į šotą sluoksniuojam su baro šaukštu 
10 ml braškių sirupo 
30 ml degtinės 
Įlašinam 2-3 lašus tabasko padažo 

 Apple Pie* 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas Tiesiai į šotą 
20 ml degtinės 
20 ml obuolių sulčių 
Pabarstom cinamonu 

 Traffic Light* 

Stiklinė 3 šotai 
Darymo būdas Building‘as 

Receptas 40 ml tekilos į vieną šotą 
20 ml citrinų sulčių į kitą šotą 
40 ml pomidorų sulčių į trečią šotą (pomidorų sultis 
pasigaminam su druska, pipirais ir jeigu norisi aštriau – 
tabasko padažu) 
Geriam visus iš karto tokia eilės tvarka: tekila, citrinų sultys, 
pomidorų sultys 

 Hiroshima Bomber 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Sluoksniavimas 

Receptas Tiesiai į šotą sluoksniuojam su baro šaukštu 
20 ml triple sec likerio 
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20 ml Baileys 
Ant viršaus įlašinam kelis lašus grenadino 

 Sperm 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Sluoksniavimas 

Receptas Tiesiai į šotą sluoksniuojam su baro šaukštu 
20 ml persikų likerio 
20 ml Baileys 
Ant viršaus įlašinam kelis lašus grenadino 

 Green kamikaze 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Plakimas 

Receptas Kokteilį darome maišymo stiklinėje ir perpilame su koštuvu į 
šotą 
Į maišymo stiklinę dedam 2/3 gabalinio ledo 
10 ml degtinės 
10 ml pisang likerio 
10 ml laimų sulčių 
10 ml citrinų sulčių 
Viską suplakam ir perpilam su koštuvu į šotą 

 Green mexican 

Stiklinė Šotas 
Darymo būdas Sluoksniavimas 

Receptas Tiesiai į šotą sluoksniuojam su baro šaukštu 
15 ml pisang likerio 
15 ml citrinų sulčių 
15 ml tekilos 
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Rekomenduoju paragauti 

 

Asmeniškai rekomenduoju paragauti šiuos gėrimus: 

 Romas Zacapa 23 Anos 

Vienas geriausių, skaniausių ir aromatingiausių romų, kurį esu ragavęs. Tikrai 

patiks bet kuriam romo ar stipraus alkoholio mėgėjui. Gerti gryną, su niekuo 

nemaišant. 

Kur įsigyti: Prike Lietuva 

 
 

 Likeris Chambord 

Ypatingo skonio likeris. Gervuogių ir kitų juodųjų uogų skoniai maišyti su konjako 

aromatu. Patiks grynas arba su ledu. 

Kur įsigyti: Bennet 
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Kur įsigyti 

 

Kur geriausia įsigyti namų baro reikmenis: 

 Baro įranga (šeikeriai, grūstuvės ir pan.) – Sangaida 

 Sirupai (pavyzdžiui Monin) – Sangaida 

 Stiklinių ir taurių nuoma – Sangaida 

 Ginger Beer – Marks&Spencer 

 Sultys, gaivieji gėrimai ir kiti ingridientai – Sanitex arba bet kuris prekybos 

centras (sultys tuo geresnės kuo daugiau procentų (%) grynų sulčių jose yra) 

 Alkoholiniai gėrimai – Mineralinia vandenys, Belvedere, Filipopolis, Sanitex, Prike 

Lietuva, Bennet 

Kontaktai:  

 Sangaida 

Adresas: Panerių 20a (Vilnius), Daukanto 13 (Klaipėda), Statybininkų 7a 

(Kaunas) 

Telefonas: +370 687 59291, +370 682 39849 (Vilnius), +370 61681011 

(Klaipėda), +370 682 54520 (Kaunas) 

Kita: www.sangaida.lt 
 

 Marks&Spender 

Adresas: Gedimino pr. 20/Jogailos 1, Vilnius 

Telefonas: +370 5 2660088, +370 5 2660081 

Kita: www.marks-and-spencer.lt 
 

 Sanitex 

Adresas: Ukmergės 250, Kirtimų 49-102 (Vilnius), Ateities 39, Pramonės pr. 16, 

Raudondvario pl. 131 (Kaunas), Palangos pl. 16 Sudmantų k. (Klaipėda), 

Pramonės 5a (Utena), Klaipėdos 153b (Panevėžys), Pramonės 31 (Alytus), 

Karaliaučiaus 41 (Šiauliai) 

Telefonas: +370 5 2639130, +370 5 2602325 (Vilnius), +370 37 373280, +370 37 

352009, +370 37 401545 (Kaunas), +370 46 393313 (Klaipėda), +370 389 69660 

(Utena), +370 45 586696 (Panevėžys), +370 315 77106 (Alytus), +370 41 

540663 (Šiauliai) 

http://www.sangaida.lt/
http://www.marks-and-spencer.lt/
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Kita: www.santex.eu 
 

 Prekybos centras 

Arčiausiai namų ;) 
 

 Mineraliniai vandenys 

Adresas: J.Jasinskio 16, Subačiaus 2, Ozo 25, Saltoniškių 9 (Vilnius), Karaliaus 

Mindaugo pr. 49 (Kaunas), Šilutės pl. 35 (Klaipėda), Aido 8 (Šiauliai) 

Telefonas: +370 5 2786066, +370 5 2620409, +370 5 2042746, +370 5 2157129 

(Vilnius), +370 37 214435 (Kaunas), +370 46 345494 (Klaipėda), +370 41 

210207 (Šiauliai) 

Kita: www.mv.lt 
 

 Filipopolis 

Adresas: Gedimino 7 (Vilnius); Laisvės 80, Vilniaus 64, Neries krantinė 16, 

Pramonės 16b (Kaunas), Šilutės pl. 23, Herkaus Manto 9a (Klaipėda), Varpo 29 

(Šiauliai), Jazminų 3 (Alytus) 

Telefonas: +370 5 2608558 (Vilnius), +370 37 407187, +370 37 750097, +370 37 

269485, +370 37 455738 (Kaunas), +370 46 382858, +370 46 300223 

(Klaipėda), +370 41 502855 (Šiauliai), +370 31 539761 (Alytus) 

Kita: www.filipopolis.lt 
 

 Belvedere 

Adresas: Panerių 47/Smolensko 2 (Vilnius); Pramonės 14 (Kaunas) 

Telefonas: +370 5 2333329 (Vilnius), +370 37 451287, +370 612 46045 

(Kaunas) 

Kita: www.belvedere.lt 
 

 Prike Lietuva 

Adresas: Juozapavičiaus 9a-8 (Vilnius) 

Telefonas: +370 5 2104784 (Vilnius) 

Kita: www.prike.lt 
 

 Bennet 

Adresas: Metalo 2b (Vilnius) 

Telefonas: +370 5 2106203, +370 52131611 (Vilnius) 

Kita: www.bennet.lt  

http://www.santex.eu/
http://www.mv.lt/
http://www.filipopolis.lt/
http://www.belvedere.lt/
http://www.prike.lt/
http://www.bennet.lt/
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Kokteilių baras namuose paslaugos 

 

Mes teikiame šias paslaugas:  

 Mobilus kokteilių baras: 

 

Tai galimybė savo šventės metu turėti tikrą kokteilių barą su profesionaliu 

barmenu. Kartu su jumis sudarysime labiausiai jums patinkantį meniu (kokteilių 

pasirinkimas virš 300). Padėsime jums įsigyti visus reikiamus ingridientus. Jūsų 

šventės metu plaksime skaniausius ir įspūdingiausius kokteilius, kad kiekvienas 

svečias jūsų vakarėlio ilgai nepamirštų!!! 

 

 Kava renginiams: 

 

Tiekiame aukštos kokybės išskirinę kavą jūsų renginiams. Pasirinkimas labai 

platus – 20 skirtingų kavos rūšių ir 4 rūšys arbatos. Turime visą reikiamą įrangą. 

Atvyksime į jūsų renginį ir padėsime jums svečius pavaišinti nuostabia kava. 

 

 Namų baro kokteilių akademija: 

 

Visada svajojote turėti namų kokteilių barą ir stebinti draugus įvairiausiais 

skoniais? Mes jums padėsime tai padaryti. Pas mus susipažinsite su gėrimų 

įvairove, sužinosite ir išmoksite kaip susikurti namų barą ir pasigaminti 

skaniausius kokteilius. 

 

 Verslui: 

  

Esate kavinė, baras, restoranas ar kita maitinimo įstaiga ir norite susikurti ar 

atnaujinti kokteilių meniu? Mes jums padėsime tai padaryti. Taip pat galime 

apmokinti jūsų personalą kokteilių ruošimo, pateikimo, darbo bare, bei 

bendravimo su klientai. 

 

 

Dirbame visoje Lietuvoje. Jeigu labai reikia, galime ir visame pasaulyje ;) 


