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O barman é  um atrativo a mais para qualquer
evento;
Você economiza com cerveja e refrigerante já que
terá mais opções;
Oferece mais opções de bebidas, por exemplo drinks
refrescantes, cremosos e caips;
Oferece sofisticação e status, inclusive para evento
corporativo e ação promocional.

A Palatino Drinks é a única rede de coquetelaria que
possui cardápios variados e personalizados, para quem
ama celebrar a vida. 

Atendendo em Mínas Gerais, para proporcionar brindes
inesquecíveis, networking e as melhores comemorações
de sua vida. 

Vantagens de contratar nossos serviços:

Palatino
drinks



Palatino
drinks

Sedução: Morango, Vodka, leite
condensado e gelo.

Cuba libre: Rum Branco, limão e coca cola.

Choconhaque: Conhaque, licor de
chocolate, leite condensado e gelo.

HI-Fi: Vodka, Refrigerante de laranja e
gelo.

Pina colada: Rum, abacaxi, leite de coco,
leite condensado e gelo.

Fresh Grape: Vodka,uva, manjericão, suco
de limão, açúcar e gelo.

Caipirinha tradicional : Limão Taiti, açúcar
refinado, gelo, cachaça cristal.

DRINKS TRADICIONAIS –
(02 opções)
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Drinks refrescantes
 (02 opções)

 

Mojito: Rum prata, limão, hortelã e água
com gás.

Lagoa Azul: Vodka, Curaçau Blue, H2OH e
gelo.

Sex on the beach: Vodka, licor de pêssego,
suco de laranja, groselha.

Campari Orange: Suco de laranja, Campari,
fatia de laranja e gelo.

Relax: Vodka, Maracujá, manjericão e gelo

Mojito de Maracujá: Rum, maracujá,
hortelã e agua com gás.



Caipi morango: morango, açúcar, gelo,
Vodka e especiarias (opcional).

Caipi uva: Uva, açúcar, gelo, Vodka,
especiarias (opcional).
Caipi abacaxi: Abacaxi, açúcar, gelo,
Vodka, especiarias (opcional).

Caipi limão: Limão, açúcar, gelo, Vodka,
especiarias (opcional).

Caipi Melancia – Melancia, gengibre, gelo,
Vodka,

especiarias (opcional).
Caipi Maracujá – Maracujá, açúcar, gelo,
vodka, especiarias (opcional)

*Obs: Todas as caipi frutas podem ser
feitas sem álcool.
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CAIPI FRUTAS COM E SEM
ALCOOL  (6 Opções )
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Caipi Maracujá – Maracujá, leite
condensador, gelo,
 vodka, especiarias (opcional)

Caipi Melancia – Melancia, leite
condensador, gelo, vodka, especiarias
(opcional)

Caipi abacaxi: Abacaxi, leite condensador,
gelo, Vodka, especiarias (opcional).

Caipi Uva: Uva, Leite condensador, gelo,
vodka ou refri ( especiarias opcional)

Caipi limão: Limão, Leite condensador, gelo,
vodka ou refri ( especiarias opcional)

DRINKS CREMOSOS
 (5 opções)
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