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Celebre a União!

Celebrar a união de duas pessoas que se amam é um momento ímpar. Qual é o casal que não

aspira com uma perfeita festa de casamento, não é mesmo? Este é o sonho de todos que estão

prestes a dar este mágico passo em direção ao matrimônio!

Desfrutar de um ambiente com uma decoração deslumbrante, um buffet Chic e saboroso, um

fotógrafo que consegue registrar cada emoção do casal nos mínimos detalhes, enfim, todas

estas fases precisam estar bem planejadas a fim de que este momento único se torne marcante

e inesquecível! 3

https://www.querodecasamento.com.br/blog/c/planejamento/festa-de-casamento/


Etapa importante: Escolha do local 

Cumprindo a etapa da cerimônia do casamento, o passo seguinte é pensar, carinhosamente, em

um local para curtir a festa com muita animação e descontração. São diversos os ambientes

escolhidos pelos noivos. Exemplos bem tradicionais são os salões de festa, no sítio, na própria

casa, enfim. Mas, e no bar? O que acha desta opção?
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Casamento no bar: A 

diversão é por conta da 

casa!

Casamento no bar é uma moda que veio para

ficar! É sair do tradicional e partir para algo

mais extravagante! Por que será que muitos

noivos estão fazendo esta escolha? Vamos

conhecer os atributos deste espaço:

• Ambiente onde os convidados podem circular

livremente;

• Temos diversão do início ao final da festa;

• Os convidados ficam à vontade e desfrutam

de maravilhosos drinks feitos pelos bartenders.

Gostou? Bacana, não é mesmo? Por isso, para

que você e seus convidados possam curtir a

festa do casamento no bar à altura que

merecem, sigam as dicas que se seguem.
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https://www.bartenderstore.com.br/7-caracteristicas-de-um-bartender-que-realmente-sabe-o-que-faz/


Estrutura X Iluminação

Pensar em cada detalhe, por menor que

seja, fará a diferença no Grande Dia do seu

Casamento.

Um deles é a escolha da Infraestrutura do

bar e da iluminação. Por isso, acredito que

você deve estar curioso (a) para saber quais

as dicas neste quesito. Acompanhe o

checklisten:

• O bar precisa disponibilizar uma

infraestrutura diferente, criativa,

aconchegante e um atendimento eficiente;

• Uma boa iluminação serve para chamar a

atenção dos convidados;

• Opções bastante utilizadas é de iluminação

em Neon e peças sofisticadas por deixar o

ambiente atrativo e em clima de animação!
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Variadas opções de Drinks

Manter um menu diversificado de bebidas é

de extrema importância para satisfazer a

todos.

Outra dica é também posicionar a mesa de

doces para que os convidados possam ter

acesso enquanto tomam o drink!

Não esqueça de fornecer água e suco para as

pessoas que não apreciam tanto uma boa

cerveja!

Aproveite este momento mágico para

relembrar momentos agradáveis da vida do

casal. Imagine o quanto seus convidados irão

se divertir!
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https://www.revista.icasei.com.br/10-inspiracoes-de-drinks-para-o-casamento/


Decoração do espaço do 

Bar

Explore todo charme e colorido com

deslumbrantes decorações. Estilos muito

apreciados são:

• Decoração com diversas frutas;

• Outra opção é uma decoração em madeira e

mobiliário rústico;

• Estilo de decoração com drinkes e peças

luxuosas para casamento;

• Opções com rosas e tecidos são bastante

apreciadas.

Percebeu que há diversas possibilidades de

decorar o bar com muita criatividade e

originalidade? Utilize a que tem tudo a ver

com a personalidade dos noivos!
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https://www.br.pinterest.com/constancezahn/decora%C3%A7%C3%A3o-bar-casamentos/


Uma Receita Toda 

Especial 

Imagine apreciar os seus drinks favoritos em

forma de sorvetes, picolés e batidas? No

casamento em bar é tradição oferecer este

menu com teor alcóolico. É uma maneira bem

bacana dos convidados colocar as conversas

em dia saboreando maravilhosas receitas

como:

• Picolé de Caipirinha com Hortelã;

• Picolé de Margarita de Melancia;

• Sorvetes de caipirinha;

• Batidas de coco e outros.

• Picolé com diversos sabores de frutas e

Rum, dentre outros.
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Contratação de um 

Serviço de Bartender

Que tal transformar sua festa em um

verdadeiro espetáculo? Certamente, isto

será possível com a contratação de um

Serviço de Bartender. É um sucesso!

Esse é um novo jeito de animar sua festa.

Como assim? Ora, este profissional usa

da coquetelaria para atrair e distribuir

sorrisos entre as pessoas.

Não resta dúvida o quanto seus

convidados se sentirão confortáveis em

sua festa!
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Contrate quem entende 

do assunto!

O que você achou desta ideia de

Casamento no Bar? Para quem deseja um

serviço diferenciado e personalizado esta é

a melhor opção.

A Casa Lisboa, empresa que existe há

quase 30 anos, oferece pacotes especiais

com muito estilo e elegância. É sucesso

garantido.

Surpreenda seus convidados contratando

quem entende do assunto!
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https://www.casalisboa.com.br/
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