


				
			 				
			LIVE MUSIC AND LOVELY DRINKS AT EVERY LOCATION

The Piano Bar is het ideale instrument voor zakelijke events, prive feesten 
en bruiloften. Met onze mobiele muzikale bar brengen we je een uniek 
totaalconcept van live muziek, mooie dranken en aankleding op locatie. 
 
Kies voor een volledig door ons verzorgde bar of lever je eigen dranken aan. 
cocktails | gin & tonics | speciaal bieren | wijnen | champagnes 
 
Ook te boeken met een dj.





THE PIANO BAR IS INCLUSIEF:

► zingende pianist 	
► barpersoneel (2x)

► 10 vintage barkrukken

► koelkast  

► hoge kwaliteit audio apparatuur 

► extra microfoon voor sprekers 

► playlist (ter afwisseling live muziek)

► verschillende soorten verlichting

► stijlvolle barspullen en accessoires

► parasol bij mooi weer (wit)

► bloemen op de bar

 
	

MUZIEK 

► dj 

► contrabassist 

► extra zingende pianist 
 
AANKLEDING 

► hanglamp (boven de bar) 

► festival lampjes (boven de bar)  
► robuuste sta tafels (80 cm x 80 cm) 

 
 

	

BIJ TE BOEKEN OPTIES:



POP, JAZZ, BLUES, SOUL & NEDERLANDSTALIG



 
Keuze uit: 

u  cocktailsiii I ii x   
u  gin & tonicsI iii
u wijnen           …. 
u  champagnes              
u  speciaalbieren  

u   
 

……… .

  
 OF LEVER JE ZELF DE DRANKEN AAN?
 Wij schenken ze voor je uit

In drie segmenten: 
 

★ premium 
★★ exclusief 
★★★ high-end

                 LAAT JE DE INHOUD VAN DE BAR VOLLEDIG DOOR ONS VERZORGEN?
	

THE BAR



BRUILOFTEN

BRUILOFTEN





ZAKELIJKE EVENTS





BRUILOFTEN

TUINFEESTEN





BRUILOFTEN

fESTIVALS





MATEN VAN DE BAR:      L: 350 CM      B: 200 CM      H: 110 CM



OP ELKE LOCATIE 
 
We vervoeren de bar 

in twee delen. 

Hierdoor past ze door 
elke standaard 
(lift)deur. 
 
Maten van de bar in 
twee delen: 
L: 200 cm       
B: 45 cm       
H: 175 cm 



COCKTAILS  -  GIN & TONICS  –  WIJNEN  -  CHAMPAGNES  -  SPECIAALBIEREN 



BIJ TE BOEKEN OPTIES





+31 6 13 15 68 01

+31 6 42 45 84 04



www.thepianobar.nl


