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De beste cocktails.
Op elke lokatie.

Beste belangstellende,
Hartelijk dank voor uw interesse in Rising Moon. In deze brochure vertellen we u graag iets meer over onszelf, ons bedrijf en onze mogelijkheden. Ook
geven we een indicatie van onze prijzen.
Rising Moon is een cocktailbedrijf dat zorgt voor sfeer op een feest. Waar we ook komen, we zetten altijd een mooie bar neer, met een breed assortiment,
veel vers fruit en enthousiaste cocktailmakers. We maken cocktails op elke locatie. Of het nou een feestje thuis is, een personeelsbijeenkomst, een opening
of een eindejaarsborrel. Kleinschalig of grootschalig, formeel of informeel. We staan in vaste clubs als Melkweg en Arena en op kleine en grote festivals en
evenementen binnen en buiten Amsterdam. Voor wie het zelf wil leren, geven we bovendien cocktailworkshops.
Onze cocktails hebben gegarandeerd succes. Niet alleen de drankjes zelf, ook de entourage en uitstraling worden keer op keer geprezen. Daar zijn we blij
om, daar doen we het voor. We houden van cocktails, en doen anderen er graag een plezier mee. Hoe meer, hoe beter. We hopen onze zelfverzonnen,
immer populaire Vampierre op een dag op een terrasje in Parijs te kunnen bestellen.
Hoe we werken
Onze cocktails zijn niet voorgemixed, maar worden per stuk voor uw neus bereid. Zonder show, met liefde. Het verse fruit wordt per cocktail gesneden.
Door de ervaring van onze ‘shakers’ hoeft dit niet lang te duren. En door de individuele bereiding zijn aanpassingen mogelijk; iets minder drank, iets zoeter
of juist minder zoet…
Als u ons voor een gelegenheid in wilt huren bekijkt u eerst ons menu. U kunt cocktails uitkiezen of smaakvoorkeuren aangeven; sterk, zoet, bitter, romig
enzovoort. Staat een cocktail die u graag drinkt niet op de lijst, geef dat dan aan, in overleg is veel mogelijk. De rest laat u aan ons over. Wij zorgen voor
drankjes, bar, glazen en wat er nog meer bij komt kijken. We hebben niets van u ter plekke nodig en laten alles weer achter zoals het was.
Prijzen
De wensen van onze klanten lopen nogal uiteen, daarom maken we per opdracht afspraken over de kosten. Omdat u vast toch graag een idee heeft van de
kosten geven we een indicatie: de prijs voor 100 cocktails verzorgd door een cocktailmaker die 4 uur bezig is, is rond de 855,50 euro (ex de btw).
					

In deze brochure vindt u meer specifieke informatie per gewenst product. Bij alle gegeven opties staat de prijs exclusief
de btw en de reiskosten weergegeven. Daarnaast wat we rekenen aan reiskosten vanaf Amsterdam.

					

Wij kijken uit naar uw reactie en zien u graag terug op uw feest!

					Met bruisende groet,
					Omar Leihitu
PS
Mocht u een brochure hebben die ouder is dan zes maanden, dan is het verstandig om een ge-update versie te downloaden op
www.risingmoon.nl. Hierop vindt u de laatste prijzen, cocktails en andere ontwikkelingen.

Inhoudsopgave
1

Cocktail workshop

2

Complete cocktailbar

3

Onbeperkt cocktails drinken

4

Totale drankverzorging

5

Extra benodigdheden

6

Prijzen en betalingen

7

Optie aanvragen op een datum

1

Cocktail workshop

Zelf cocktails maken

Cocktails maken hoeft niet moeilijk te zijn. Wat je nodig hebt is basiskennis,
gevoel voor verhoudingen en de juiste materialen. In een workshop van 1,5
uur leert een cocktailmaker je drie verschillende cocktails te bereiden. Perfect als teambuildingsuitje, of voor een feestelijke avond met vrienden thuis.
Tussen het bereiden door is er voldoende tijd om de resultaten uitgebreid te
proeven. Ook biedt Rising Moon de mogelijkheid om na de workshop 1 uur
extra onbeperkt zelf cocktails te maken. Wij blijven erbij om waar nodig te
begeleiden.
Wat gaan we doen?
- We beginnen met een korte kennismaking.
- Dan vertellen we iets over het ontstaan van de cocktail en de populariteit
van het gemixte drankje door de jaren heen.
- Vervolgens bekijken we de recepten van de gekozen cocktails.
- Nu krijgt u instructie over de cocktailmaterialen en hoe ze te gebruiken.
- Dan kunt u aan de slag, onder begeleiding van de cocktailmaker…
- … en vervolgens profiteren van uw nieuw verworven kennis. CHIN CHIN!
Benodigdheden
Wij nemen alle ingrediënten en benodigdheden mee naar uw locatie, u hoeft
nergens aan te denken. Het enige wat u verzorgt is een grote tafel waar alle
deelnemers omheen kunnen staan.
Duur
Een workshop duurt ongeveer 1,5 uur.
Prijs
Om een idee te krijgen van de kosten. Voor de workshop zijn die rond de
460,50 euro (ex btw) voor 10 personen.
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Complete cocktailbar

Niks kleedt uw feest zo mooi aan als een cocktailbar. Wij zijn er goed in te improviseren en een gewone tafel tot een aantrekkelijke bar om te bouwen, zoals
we bijvoorbeeld in nachtclubs doen. Maar u kunt bij ons ook het hele arrangement bestellen: een échte bar, aankleding, cocktailmakers en natuurlijk de
drankjes zelf. Voor dit soort arrangementen geldt gemiddeld een duur van 4 uur en kunt u in principe kiezen tussen 150, 250 en 500 cocktails. We bieden de
mogelijkheid ter plekke uit te breiden. Ook hier geldt: in overleg is veel mogelijk. Om u een idee te geven maken we onderscheid tussen twee stijlen cocktailbar.
De losse stijl
Denk aan een steigerhouten bar, schalen vol vers fruit, roestvrijstalen materialen en alle flessen op de bar. Kortom: een heerlijk ‘rauwe’ uitstraling.
Wij bezorgen:
- Volledig mobiele steigerhouten cocktailbar, aangepast aan uw feest
- Decoratie en verlichting: vuur, lampionnen en/of andere sfeerverlichting
- 2 cocktailmakers
- 150, 250 of 500 cocktails. We hebben altijd voldoende ingrediënten mee
voor uitbreiding van uw keuze
- Een cocktailkaart met 4 verschillende cocktails, ook in alcoholvrije variaties
Al onze cocktails worden on the spot (dus voor de neus van de bezoeker)
met onze verse producten gemaakt.

De strakke stijl
Strakke zwarte of witte bar, eventueel met neonverlichting in verschillende
kleuren. Cocktailmakers met schorten voor en blousen aan, we halen ons
sjieke glaswerk uit de kast en volgen het principe ‘ less is more’. Behalve als
het om smaak gaat dan.
We bezorgen:
- Volledige mobiele cocktailbar in het wit, zwart of roestvrijstraal
- Decoratie en verlichting: neon, spotjes of andere stijlvolle verlichting
- 2 cocktailmakers
- 150, 250 of 500 cocktails. We hebben altijd voldoende ingrediënten mee
voor uitbreiding van uw keuze
- Een cocktailkaart met 4 verschillende cocktails, ook in alcoholvrije variaties
Al onze cocktails worden on the spot (dus voor de neus van de bezoeker)
met onze verse producten gemaakt.

Wij bieden de keuze uit drie arrangementen met de daarbij horende indicatieprijs:
Light Arrangement:
150 cocktails
Keuze uit de Losse of de Strakke stijl
2 cocktailmakers
3 verschillende soorten cocktails, waarvan 2 in een alcoholvrije variant
Het Light Arrangement kost 1.258,50 euro (ex de btw).
Medium Arrangement:
250 cocktails
Keuze uit de Losse of de Strakke stijl
2 cocktailmakers + een runner
4 verschillende soorten cocktails, waarvan 2 in een alcoholvrije variant
Het Medium Arrangement kost 1.961,50 euro (ex de btw).
Het Heavy Arrangement:
500 cocktails
Keuze uit de Losse of de Strakke stijl
4 cocktailmakers + een runner
4 verschillende soorten cocktails, waarvan 2 in een alcoholvrije variant
Het Heavy Arrangement kost 3.483 euro (ex de btw).

Onbeperkt cocktails
drinken
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Als u uw gasten echt wilt verwennen, laat u ze onbeperkt cocktails drinken.
U kiest van tevoren het gewenste menu uit, wij komen op de dag zelf alle benodigdheden en voorzien u en uw gasten de hele avond van onze lekkernijen én een feestelijke sfeer. Ook hier geldt: u heeft er geen omkijken naar.

Totale horeca verzorging
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Ook bier, fris, wijn en hapjes behoren tot de mogelijkheden. We hebben contacten met de leukste en beste dj’s, cateraars en zelfs limonade-experts, die
ook kinderen een onvergetelijk feest kunnen bezorgen. Met dit team kunnen
wij u een compleet feest bezorgen, met alles erop en eraan. Bekijkt u
voor een indruk de websites van onze vaste culinaire cateraar: www.hotmamahotcatering.nl en onze limonade-expert: www.goldstardeli.nl. Wij
denken graag met u mee om een passende avondinvulling en offerte voor u
te maken.
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Extra benodigdheden

Wij zijn er gespecialiseerd in een gewone tafel van welk formaat ook om te
bouwen tot fancy, feestelijke cocktailbar. Heeft u zelf een bar ter beschikking, dan maken we die ons zonder probleem eigen.
Een andere mogelijkheid is dat we een bar meenemen. Hiervoor schakelen
we meestal Heman in: een betrouwbare partner, gespecialiseerd in bars en
meubilair. De kosten voor een gehuurde bar zijn niet afhankelijk van het
aantal personen, en zijn niet inbegrepen bij de prijs per persoon. Voor een
indruk van de bars kunt u kijken op www.vdkroft.nl of contact met ons opne-

men. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze brochure.
NB Bij de arrangementen is de prijs van de bar inbegrepen.
Bar en meubilair, verhuur op maat
Bent u (alleen) op zoek naar een bar of meubilair? Ons partnerbedrijf Heman heeft
alles in huis. Heman staat net als wij voor kwaliteit en professionaliteit. Neemt u
een kijkje op www.heman.nl voor ideeën. Wij regelen het voor u.
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Prijzen en betalingen

Zoals u in deze brochure hebt gezien lopen de mogelijkheden die Rising
Moon biedt zeer uiteen. Datzelfde geldt namelijk voor de wensen van onze
klanten. We denken graag mee en maken voor iedere opdracht aparte
afspraken. Deze zijn afhankelijk van de duur van het feest, de soort bijeenkomst en de mogelijkheden binnen uw budget.
Indicatie prijs
De wensen van onze klanten lopen nogal uiteen, daarom maken we per
opdracht afspraken over de kosten. Omdat u vast toch graag een idee heeft
van de kosten geven we een indicatie: de prijs voor 100 cocktails verzorgd
door een cocktailmaker die 4 uur bezig is, is rond de 855,50 euro (ex de
btw).
Reiskosten
De reisportkosten worden apart berekend vanaf onze standplaats aan de
Veemarkt in Amsterdam. Reiskosten zijn 35 cent per kilometer vanaf Amsterdam. Deze prijzen zijn exclusief de btw.
Betalingen
U kunt uw betalingen bij ons per overboeking dan wel contant voldoen.
Voor de aanbetaling ontvangt u een maand voor de uitvoeringsdatum een
aanbetalingsfactuur van 50 % van het totale offertebedrag. Hieraan vragen
we u binnen 14 dagen te voldoen. Voor het resterende bedrag ontvangt u
ná de uitvoeringsdatum een eindfactuur. Alle facturen worden per e-mail
verzonden. Onze contact- en bankgegevens vindt u aan het einde van deze
brochure.

Voor informatie over onze prijzen verwijzen we u ook door naar het kopje
‘Prijzen’ op onze website: www.risingmoon.nl
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Optie aanvragen op
een datum
Omdat we weten dat bij het organiseren van een feest nogal wat komt kijken
en moet worden besloten, bieden we u de mogelijkheid de datum waarop
u uw feest heeft gepland bij ons te ‘reserveren’. U zit dan niet vast aan het
afnemen van onze cocktails en kunt in rust besluiten hoe u alles in wilt richten. Na 14 dagen nemen we contact met u op om te vragen of u gebruik zult
maken van de gekozen datum.
We hopen u te ontmoeten op uw bijeenkomst of feest.

CHIN CHIN!
Bezoek/post adres:
Rising Moon
Veemarkt 136
1019 DE Amsterdam
www.risingmoon.nl

Factuuradres:
Rising Moon
1e van Swindenstraat 24-2
1093 GD Amsterdam
KvK: 34385416
BTW: NL1756.08.611.B02
Bank: 1134.39.695

