
The After-dip
cocktails @work
Presented by Peter Grunewald & KonseptS

Begin of eindig de werkdag samen met

Peter en zijn cocktails. Breng het terras naar

je werk ! 

 
En om hoe laat zou dat terrasje beginnen ? 
Om de keuze makkelijker te maken,

serveren we je al 3 momenten van de dag

waaruit je kan kiezen. 

MORNING
O'MOCKTAIL

 

LUNCH 
O'  COCKTAIL 

 

FOUR 
O'COCKTAIL

 



Wil je samen met de collega's de dag

goed beginnen ? 

Vervang je ontbijtkoffie door een

verfrissende mocktail.

Peter serveert je mocktail terwijl jij

gewoon zit achter je bureau.  

Pimp dit morning -pakket met een

workout achter je bureau. 

Morning
o'mocktail 
Enjoy your morning

 



Pimp die boterhammeten op door er

een heerlijke cocktail bij te drinken. 

Peter serveert je de cocktail terwijl jij

achter je bureau blijft.

Klinkt boterhammen & cocktails niet

als een goede combinatie ? Neem dan

als extra optie er een bijgepast hapje

bij !

Liever geen cocktail ? Kies dan voor de

mocktail variant !

Lunch
o'cocktail 
Enjoy your lunch



Four
o'cocktail 
Enjoy your afternoon

Nood aan een namiddag (koffie)break

of een vervroegd after-work terrasje ? 

Waarom dan niet met een cocktail

erbij ? 

Kies voor dit pakket en beleef een

'samen-momentje' waarbij Peter je

cocktails serveert terwijl je gewoon aan

je bureau blijft.

Liever geen cocktails ? Kies dan voor de

mocktail variant !



CHOOSE YOUR
COCKTAILS 
Presented by Peter Grunewald

AMARO PRIMAVERA
-------------------------------------------------
aardbeien, limoensap, munt, 7-up

optioneel Amaro Montenegro

BASIL GIN-GER
--------------------------------------------------
basilicum, gember, verse limoensap, tonic

optioneel gin 

RED SUMMER 
-----------------------------------
frambozen, verse limoensap, Elderflowersiroop,

cranberry

optioneel Vodka 



Skypero met telewerkers

Zit je alleen thuis te werken

afgezonderd van je collega's ?

En heb je echt nood aan een

klein terrasje ? Breng het

terrasje dan bij je thuis !

Geniet samen met je collega's

van de cocktails via een skypero!

ME-TIME PAKKET
Presented by Peter Grunewald

No worries, het is geen Do-It-Yourself 
In dit pakket zit al de klaargemaakte

mocktail naar keuze. De enige inspanning is

het serveren in een mooi glas en ijsblokjes

aan toevoegen. 

Optioneel kan je er ook de gepaste alcohol

inschenken.  

Et voila, je bent klaar voor de Skypero !



ENKELE TIPS EN EXTRA OPTIES OM JE
TERRASJE NOG UNIEKER TE BELEVEN
SAMEN MET JE COLLEGA'S!

Wat is een terrasje zonder muziek?
Uw radio-show op maat van uw

kantoor terrasje boordevol muziek,

humor, nieuwtjes en leuke

interventies...

 

Wil je extra safe zijn op het terrasje ? 
Probeer dit dan eens met gepersonaliseerde

mondmaskers van Aditi. 

 

 

Wat als dit een surprise terrasje is?
Wat dacht je van een aantal teasers

voor de uitnodiging?

De beleving start al vanaf tip 1. 

 

BE EXTRA SAFE 
 

Presented by Aditi - grafisch productiehuis

BE EXTRA PERSONAL
 

Presented by Eventradio-Monkey business

BE EXTRA COMMUNICATIVE
 

Presented by Hintle 


