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MINI COOPER ●

GIN TONIC BAR

Een mix van innovatie,
creativiteit en natuurlijk
ook Gin Tonic!
Bij Inovento kan je de meest unieke, innoverende
en creatieve evenementen boeken.
Ben je op zoek naar iets extra voor tijdens een
bedrijfsevenement, trouwfeest of gewoon
na een serieuze vergadering?
Dan moet je zeker eens verder kijken, want
misschien is dit wel dat ideale extraatje dat je
er zeker bij wil. Kunnen we je hiermee toch niet
helemaal van de kaart brengen? dan kunnen
we met Inovento gegarandeerd nog wel wat
anders uitwerken voor jou. Vraag dus zeker naar
onze mogelijkheden qua catering, drinks &
cocktails, animatie, audiovisuele
mogelijkheden, aankleding of volledige
evenementenorganisatie.

Met onze Mini Cooper Gin Tonic bar sla je
gegarandeerd de spijker op de kop tijdens jouw
evenement. Tegenwoordig is toch iedereen fan
van dit populaire drankje, nietwaar? Bij ons kan je
ook kiezen welke Gins je gaat drinken. We zullen je
genodigden zelfs begeleiden bij de keuze van de
Gin Tonic die het beste bij hen past. En uiteraard
gaan we voor niet minder dan de ‘perfect serve’.
De Mini Cooper bar zelf zal al heel wat
aantrekkingskracht hebben, het is een echte
eyecatcher en daar kan je gebruik van maken. We
kunnen je naam, logo, promo nieuw product, enz.
op een grote magneetsticker laten drukken en op
de mini kleven, zo val jij weer extra op en wordt
je naam, bedrijf of product aan het aangename
gekoppeld.

Welke Gins & Tonics
stellen we voor?
Je gaat best uit van een 4-tal soorten,
zo is er voor ieder wat wils en blijft
het ook nog steeds haalbaar voor de
natuurlijk niet al te reuzachtige Mini.
Toch kunnen we heel wat volk aan. Als
het om heel grote aantallen gaat en er
geen andere dranken worden voorzien,
dan is het zelfs best dat we met
verschillende standen werken en de
Mini cooper bar middenin. Zo kunnen
we iedereen van dienst zijn, of het nu
gaat om 50 of 5.000 personen.
We zijn voorzien op alles, we brengen
niet alleen de Mini cooper bar mee
(gelukkig hebben we een aangepaste
aanhangwagen om hem over het hele
land te vervoeren), maar we voorzien
ook genoeg en grote ijsblokken, glazen,
barmateriaal, decoratie, servetjes, en
uiteraard niet te vergeten de beste
bartenders van het land. Professioneel
opgeleid, alle knepen van het vak onder
de knie en een verzorgd voorkomen,
daar staan we bij Inovento op. Weet je
even niet welke Gin Tonic kiezen? dan
weten onze bartenders dat vast wel
voor jou.

ONZE GIN TONIC
SUGGESTIES
Ever Gin

Fever Tree Mediterranea

n tonic
Rozemarijn, sinaasapp
elzeste

Lindemans Red Gin (B

elgisch)

Schweppes Premium
Mixer hibiscus tonic
Pompelmoespartje, kan
eelstokje

Cockney’s Gin (Belgisc

h)

Schweppes Premium
Mixer pink pepper ton
ic
Zeste van limoen, zoe
thout

Hendrick’s Gin

Fever Tree original Ind
ian
Komkommer, jeneverbe

tonic

ssen

Buiten onze suggesties
zijn
Tonics mogelijk, en zelf
daar zijn we namelijk

uiteraard ook andere

Gin

s volledig andere coc

ook gespecialiseerd in

ktails want

bij Inovento.

