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Kenelle?

Cocktailkoulut sopivat kaikille täysi-ikäisille. Uuden oppiminen, hauskan-
pito ja ennen kaikkea yhdessä tekeminen ovat konseptin ydin. Saat alan 
huippuosaajat ohjaamaan upean elämyksen, hyviä juttuja unohtamatta 
– rennosti, mutta ammattimaisesti.

Mitä ja miten?

Cocktailkoulun voi aloittaa yhteisellä, teemaa tukevalla alkumaljalla toi-
siimme tutustuen. Tämän jälkeen vetäjä(t) kertovat mitä tuleman pitää 
sekä hieman cocktailien historiaa. Sovittu teema cocktaileineen ja työ-
välineineen käydään läpi, jonka jälkeen jokainen osallistuja tekee omat 
cocktailinsa. Vetäjät ovat ohjaamassa ja vastaamassa kysymyksiin. Kaikki 
työvaiheet käydään läpi perusteellisesti jotta tunnet olosi mukavaksi.

Yritystapahtumaan tai yksityistilaisuuksiin

Cocktailkoulu on parasta viihdettä mihin tahansa pieneen taikka suureen 
tilaisuuteen. Se rikkoo jään ennestään toisille vieraiden ihmisten kesken 
tai jouhevoittaa siirtymiä ohjelmanumerosta toiseen. Mikä olisikaan mu-
kavampaa kuin lopettaa kokous upeiden itsetehtyjen cocktailien siivittä-
mänä tai aloittaa vaikka ruoanvalmistuskurssi raikkailla alkumoctaileilla.

Palvelu on laajennettavissa, jos kaipaat tapahtumaasi myös upean cock-
tailbaarin tai moctailbaarin cocktailkoulun lisäksi.

Olet hyvissä käsissä!

Coctailkoulun vetäjät ovat kymmenien vuosien kokemuksella pitkän  
linjan ammattilaisia ja ravintoloitsijoita. 

 
Palkittujen baarikonseptien  
luominen ja kehittäminen on  
myös vahvasti hallussa  
(mm. A21 Cocktail Lounge,  
Shaker cocktail bar).

NOIN TUNNIN  AJOMATKAN PÄÄSSÄ  HELSINGIN  KESKUSTASTA TAI LENTOKENTÄLTÄ!

COCTAILKOULUN SISÄLTÖ:

- Cocktailkoulun teeman voi valita etukäteen sovituista  
 konsepteistamme tai sen voi räätälöidä toiveen  
 mukaan

- Ryhmäkoko minimi 10 hlöä, hinta alk. 89 e/hlö (alv 0%)

- Kesto kaksi tuntia

- Opastus saatavilla suomeksi, på svenska or in english

- Hoidamme kaiken tarvittavan jotta voit vain nauttia  
 kokonaisuudesta

- Kurssin voi toteuttaa osittain tai kokonaan  
 alkoholittomana eli myös moctailit ovat  
 ydinosaamistamme

- Paikkana Villa Blomvik tai Eriksberg/Kråkönympyrä 320  
 tai Villa Nyåker/Tirmontie 120

- Tilavuokra laskutetaan erikseen

UUTTA HETI ALKUVUODESTA 2023! Nyt saatavilla ikimuistoisia cocktailkouluja Porvoon Huviloilla. 
Cocktailkoulun voi toteuttaa sään salliessa vaikka meren rannassa. Huviloiden upeat puitteet takaavat 

mieleenpainuvan elämyksen cocktailien (tai mocktailien) parissa ympäri vuoden. 

SAAT LISÄTIETOJA TILAVUOKRISTA  
JA MUISTA OHEISOHJELMISTA:

Gina Jussilalta  
Puh. +358 400 794 850 
gina@porvoonhuvilat.fi

Cocktailkoulu meren äärellä
Porvoon Huvilat ja Tom Collins Entertainment Oy kutsuvat sinut viihtymään

SAAT LISÄTIETOJA  
COCTAILKOULUSTA:

Niko Autti 
Puh. +358 44 263 1056 
myynti@tomcollins.fi
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