GUULKE’S COCKTAILS 2 GO
Gezelligheid kent geen tijd! Oké, tegenwoordig ligt dit net iets anders, máár de slingers
ophangen moeten we zelf blijven doen en daar helpt Guulke graag een handje in
mee. Wij shaken, bottelen en labelen jouw favoriete cocktails, jij topt ze thuis af en
genieten maar!

Cocktail 1L €19,50 / Mocktail 1L €14,50
(exclusief borg) Uit 1L haal je 4 á 5 cocktails

1. Kies uit de volgende cocktails:

Sex on the Beach – Piña Colada –
Hawaiian Breeze – Guulke Special –
Tequila Sunrise – Planter’s Punch –
Pornstar Martini – Solero – Mai Tai
Mocktails (0,0%)
Coconut Kiss – Fruit Punch – Passion
Heaven

2. Laat ons weten voor welk gemak je
gaat:
-Take out
Inbegrepen:
1L gebottelde cocktail

Sip back and enjoy + €4,50 per fles
Inbegrepen:
1L gebottelde cocktail
Citrusfruit
Rietjes
IJsblokjes
Optioneel: glaswerk (+ borg)

3. Tot slot

We denken graag even mee betreft gemak. Als je de flessen graag wil houden kan dat.
Hiervoor betaal je €3,50 extra bij het ophalen van jouw bestelling. Terugbrengen mag ook, dan
krijg je jouw betaalde borg terug. Mocht je gebruik willen maken van onze ‘sip back and enjoy’
service dan zien we het glaswerk graag retour. Retour = binnen 3 dagen.
Heb je nog vragen? Informeer even bij ons.
Borg per fles = €3,50, borg per glas = 6 euro, borg per transportkratje = 4 euro.

Seks on the beach: wodka, perzik likeur, sinaasappelsap, cranberry sap
Piña Colada: bruine rum, kokos siroop, ananassap, kokosmelk
Hawaiian Breeze: wodka, sinaasappelsap, ananassap
Guulke Special: bruine rum, perzik likeur, suiker siroop, fuze tea perzik
Tequila Sunrise: tequila, sinaasappelsap, grenadine
Planter’s Punch: bruine rum, ananassap, citroensap, grenadine
Pornstar Martini: wodka, perzik likeur, passievrucht sap, vanille siroop, eiwit
Solero: Wodka, likeur 43, passievrucht sap, kokosmelk
Mai Tai: Bruine rum, likeur 43, suiker, passievrucht sap, ananassap, citroensap
Mocktails (0,0%):
Coconut Kiss: ananassap, passievrucht sap, kokosmelk
Fruit Punch: sinaasappelsap, passievrucht sap, ananassap, cranberry sap
Passion Heaven: blue Curaçao siroop, passievrucht sap, cranberry sap

info@guulke.nl
0495-634221

