mobdrinks

SERVIÇOS PARA FESTAS

JUST FOR FUN
mobdrinks

Com 18 anos de experiência na produção
de casamentos, festas, confraternizações,
aniversários, debutantes, serviços de mão
de obra, festas corporativas de final de
ano e brand experience em mixologia,
atingimos a incrível marca de mais de 1.500
eventos realizados ao longo desse tempo,
desenvolvendo serviços diferenciados para
todas as necessidades de nossos clientes.
Também trabalhamos em parceria com
programadores e técnicos em eletrônica
para criarmos novas tendências de interação
dos convidados durante os eventos.

SERVIÇOS DE BAR
Incluso todo o material necessário para o evento.
Conheça alguns de nossos serviços:
CAIPIROSKAS E COQUETÉIS SOFISTICADOS

DRINKS MOLECULARES SÓLIDOS

CARDÁPIO PARA O PÚBLICO TEEN

SHAKES, YOUGURT FROZEN E SMOOTHIES

SERVIÇO DE BARISTA

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

Levamos todos os insumos, estrutura e profissionais necessários para a realização do evento.
O cliente não precisa se preocupar.
Realizamos degustação prévia para que não hajam surpresas na hora do evento.
Trabalhamos com as mais diversas qualidades de bebidas nacionais e importadas.
Personalizamos o cardápio ou desenvolvemos um cocktail exclusivo para a necessidade do cliente.
DEGUSTAÇÃO: Professores especializados apresentarão ao cliente e aos seus convidados muito mais sobre o tema abordado,
mostrando fabricação e variedades, além de comprovar na prática suas particularidades.

Conheça algumas combinações:
DESTILADOS
Vodka, sakê, cachaça, rum, caipirão (licor Beirão),
caipivinho, caipirinha com tequila, caipirinha de cerveja.

CAIPIRINHAS 4 SEASONS
Nossa especialidade: transformar algo simples em obra de arte. Usamos vodka, sakê,
cachaça, rum, vinho, tequila e cerveja para criar caipirinhas exóticas com diferentes
tipos de frutas e temperos. Os menus podem ser escolhidos pelo cliente de acordo com
o sabor, condimentos e tipo de serviço.

AÇÚCAR
Açúcar refinado, açúcar mascavo, adoçante,
raspas de rapadura.

FRUTAS
Tangerina, morango, lima da Pérsia, abacaxi, melancia,
kiwi, coco, banana, uva verde, carambola, melão, manga
e mix de duas frutas.

TEMPEROS
Gengibre, alecrim, manjericão, louro, hortelã,
leite condensado, menta, groselha, pimenta rosa,
pimenta dedo de moça.

Conheça algumas combinações:
BASE
Curaçao Red, Curaçao Blue, Vodka, Sakê, Prosecco,
Cerveja Preta, Margarita Mix, Contreau, Licor de Morango,
Licor de Cereja, Licor de Pêssego, Soda.

FAMOUS COCKTAILS
Descubra coquetéis incríveis, que resultam do expertise de nossos mixologistas, com
variações de cores, sabores e muita animação. Shows de flair e interação com os
convidados, além de uma entrega impecável, fazem do bar de coquetéis um serviço
diferenciado e qualificado.

TEMPEROS
Gengibre, alecrim, manjericão, louro, hortelã,
leite condensado, menta, groselha, pimenta rosa,
pimenta dedo de moça.

FRUTAS E SUCOS
Tangerina, morango, abacaxi, kiwi, uva verde, melão,
manga, suco de uva, de maçã, de cramberry e mix de
duas frutas.

MOLECULAR COCKTAILS
Produzidos por mixologistas profissionais, os drinks moleculares são sinônimos de
diversão em qualquer evento. É a maneira mais inovadora de saborear e se surpreender
com seus coquetéis preferidos, que podem ser sólidos, com espumas e ovas, além de
alcoólicos e não alcoólicos.

Conheça as opções:
SÓLIDOS
Alcoólicos: Daiquiris, Caipirinhas, Sex on the Beach,
Mojito, Fresh Fruit Martini.
Não Alcoólicos: San Francisco, Virgem Mojito, Soda
Italiana, Up Guaraná.

ESPUMA
Alcoólicos: Daiquiris com espuma de Limão,
Caipirinhas com espuma de Mojito, Sex on the
Beach com espuma de Pêssego, Mojito com
espuma de Maçã Verde, Fresh Fruit Martini com
espuma de Limão.
Não Alcoólicos: San Francisco com espuma de
Laranja, Virgem Mojito com espuma de Maçã
Verde, Soda Italiana com espuma de Limão, Up
Guaraná com espuma de Melancia.

Conheça algumas combinações:
NÃO ALCOÓLICOS
Café Espresso, Espresso Macchiato, Capuccino,
Moccha, Chocolate Quente.
COQUETÉIS QUENTES (COM E SEM ÁLCOOL)

COFFEE TIME
Todo o glamour do serviço de barista
aplicado à praticidade e à qualidade
dos melhores drinks de cafés já
produzidos. Profissionais altamente
qualificados e treinados, 100% árabes,
que trazem a versatilidade de cafés
quentes e gelados, com e sem álcool.
Resumindo: transformamos seu
evento em uma grande cafeteria.

Moccha Caramelo: Calda de caramelo, leite vaporizado, um
toque de espresso e xarope Kally de caramelo.
Moccha Chocolate: Taça melada com chocolate, leite
vaporizado, um toque de espresso e xarope Kally de avelã.
Prestigio: Taça melada com chocolate, leite vaporizado, um
toque de espresso, leite de coco e mix de chocolate
COQUETÉIS GELADOS (COM E SEM ÁLCOOL)
Ice Moccha Chocolate: Taça melada com chocolate, cremoso
leite vaporizado, um toque de espresso, xarope Kally de
diversos sabores e gelo.
Ice Moccha Caramelo: Calda de caramelo, leite vaporizado, um
toque de espresso, xarope Kally de diversos sabores e gelo.
Ice Prestígio: Calda de chocolate, leite vaporizado, um toque
de espresso, leite de coco e gelo.

YOGURT FROZEN
DELICIOUS
Levamos toda a estrutura e insumos necessários
para o preparo de yogurts, em deliciosos sabores.
Com uma praticidade incrível, podem integrar
qualquer tipo de evento ou ocasião. Personalizamos
seu cardápio ou desenvolvemos um cocktail exclusivo
para a sua necessidade.

SHAKES FLAVOR
Drinks cremosos, shakes e smoothies para
adoçar os convidados, feitos com blender e uma
apresentação final impecavél, além de um bar
inteiro tematizado.

KIDS SHOW
Com um cardápio
personalizado e bartenders
a caráter, de acordo com
o tema do evento, criamos
drinks não alcoólicos
perfeitos para a diversão
dos adolescentes. Todos os
coquetéis são customizados
e decorados respeitando a
faixa etária do público.

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
São serviços de garçom, steward,
bartenders, limpeza e cozinheiras com
experiência no desenvolvimento de eventos
de sucesso, que demandam foco e atenção.
Um backup qualificado e eficiente garante
a agilidade e a segurança de entrega,
necessárias para atender desde festas de
50 convidados até grandes celebrações de
3.000 pessoas, sempre com o mais alto
nível de qualidade.

NOVIDADES
TECNOLÓGICAS
Trabalhamos em parceria com
programadores e técnicos em eletrônica,
criando tendências de interação
nos eventos.
A última novidade são os Totens Touch
Screen, onde os convidados decidem
como suas bebidas serão montadas,
escolhendo os ingredientes que quiser.
Após a definição do drink, uma luz
indicará no balcão o local para a retirada
da bebida, proporcionando mais conforto
e agilidade no serviço para os convidados.
Além disso, possuímos balcão de LED
e Videowall.

CONTATOS
Telefone:

mobdrinks

11 2849.4420

E-mail: contato@mobdrinks.com.br
Site: WWW.MOBDRINKS.COM.BR

