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  AKADEMIA WHISKY-WHISKEY 
  Warsztaty Barmańskie z degustacją  

Prowadzącym Warsztaty jest Mistrz Polski Barmanów Specjalista dziedzinie 
Mixologii wielokrotny Mistrz Polski Barmanów Jerzy Czapla  

Proponowany przebieg warsztatów 

Pierwsze wejście 

Wstęp krótka charakterystyka whisky, jako wódki naturalnej starzonej wytwarzanej 
od wieków z różnych zbóż. Trochę historii pokazanej w barwnej formie 
multimedialnej. Prezentacja historycznie pierwszej whiskey na świecie powstałej 
gdzie w…. (Tego dowiemy się na warsztatach) oczywiście prezentacja wzbogacona o 
degustację whisky z Szkocji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii. Szkolenie z 
zakresu rozpoznawania Whisky - Whiskey różnice ich produkcji oraz sposobu ich 
podawania miedzy innymi różnice po miedzy Malt a Blended whisky, inaczej 
whisky mieszanej (Jest to właśnie połączenie whisky Single Malt i przynajmniej, 
jednej odmiany whisky zbożowej [grain]) Uczestnicy zabawy będą mogli sami 
oceniac, jakość podawanych trunków pod okiem mistrza. Czas szkolenia około 45 do 
60 minut.  

Drugie  wejście 

Drugi stopień wtajemniczenia wiedzy o whisky- whiskey przyrządzania 
znakomitych drinków między innymi na bazie whisky szkockich, irlandzkich i 
amerykańskich. Przyrządzimy prawdziwego oryginalnego cocktail „Manhattana” 
poznamy też różnicę po między słynnym poprzednikiem a szkockim „Rob Roy”, ale 
nie zabraknie też drinka z czasów prohibicji w Stanach Zjednoczonych.                       
Do przygotowanie DRINKÓW używamy tylko oryginalnych dodatków takich jak 
likiery de Kuyper, Syropy Rose’s czy wody Kinga Pienińska. Garni (dekoracja) 
przygotowywane wspólnie z kursantami z egzotycznych owoców.  

Czterech uczestników zabawy przygotowuje po cztery drinki z każdej kategorii 
wspólnie z mistrzem w sumie to 16 drinków. Czas szkolenia około 45 do 60 minut.  
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Istniej możliwość ewentualnego trzeciego wejścia koszt z 50% rabatem 900zł netto. 
Osobiście zachęcam super zabawa dla całej publiczności i niezła dodatkowa reklama 
dla Was i lokalu.  

Trzecie wejście Opcjonalnie 

Pokaz Mistrzowski – czas trwania 10 minut Zabawa z publicznością – czas trwania 
20 minut. Dwie osoby wybrane z publiczności bawią się z Mistrzem - jedna żongluje 
bezpiecznymi plastikowymi butelkami wspólnie z mistrzem a druga osoba robi 
drinka metodą Flair. W tej opcji sporządzimy cztery drinki.  

Podsumowanie 

W sumie Zabawa z osiemnastoma uczestnikami i przygotowanie trzydziestu 
drinków na bazie Whisky. Przewidziany łączny czas zabawy to 1,5 do 2 godzin. 

Koszt całkowity 2500zł netto  

+ ewentualny pokaz Bartender Show super rabat 900zł netto 

W cenie zawarte są: 
Whisky – Whiskey z pięciu krajów dominujących obecnie w produkcji whisky na 
świecie odpowiednia ilość do degustacji Irlandia, Szkocja, U.S.A., Kanada i Japonia. 
Niezbędny do warsztatów sprzęt barmański i odpowiednie szkło. 
Ciekawe prezencje multimedialne odpowiedni strój prowadzącego (szkocki kilt) 
Alkohole i mixy bezalkoholowe do sporządzania drinków. Oryginalna dekoracja 
drinków 
Nietuzinkowy strój tematyczny na potrzeby ewentualnego pokazu. Proponowany to 
szkocki Kilt a do stroju dobrana odpowiednia muzyka (celtycka). 
Efekty specjalne, płonące butelki, żywe drinki. 
Blue blazer,  suchy lód itp. (do tyczy trzeciego wejścia) 
Dojazd do 100 km od Warszawy gratis dotyczy dojazdu w obydwie strony ( powyżej 
100 km transport jest doliczony 1.60 zł. netto za kilometr) 
Zachęcam do współpracy. 
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Telephone   603-555-522 

E-mail to:  jerzy.czapla@wp.pl 

www.centrumszkoleniabarmanow.pl 
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