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REYKJAVÍK  
 COCKTAILS

“Við aðlögum 
okkur að óskum 
viðskiptavina  
okkar og sjáum  
um undirbúning 
og skipulag”
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Reykjavík Cocktails 
er leiðandi bar- og 
kokteilaþjónusta 
sem sér um frumlega 
drykkjasköpun í 
viðburðum við öll tilefni. 
 
Markmið okkar er 
að sjá til þess að 
heildarupplifun 
viðskiptavina okkar 
verði með besta móti og 
erum við vel í stakk búnir 
til þess að lyfta þínum 
viðburði upp á næsta 
plan.

Fyrirtækið stofnaði hinn 
margverðlaunaði  
barþjónn Ivan Svanur 
Corvasce í upphafi árs 
2018 eftir margar fyrir-
spurnir um sérsniðna 
barþjónustu í veislum. 
Hann fékk til liðs við 
sig þá Daníel Hlyn 
Michaelsson og Stefán 
Bjart Runólfsson og 
úr varð fyrirtækið Rvk 
Cocktails. 

Síðan þá hefur fyrirtækið 
séð um að þjónusta  
viðburði fyrir mörg af 
stærstu fyrirtækjum 
landsins. 

Við getum tekið að ok-
kur viðburði  fyrir allt að 
1000 manns. 



Daníel Hlynur 
Michaelsson

Ivan Svanur 
Corvasce

Stefán Bjartur  
Runólfsson



ÞJÓNUSTA & 
DRYKKIR

“Allir okkar drykkir eru gerðir á 
staðnum úr fersku hráefni sem 
undirbúið er samdægurs af okkur 
sjálfum”
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Á heimasíðu okkar www.rvkcocktails.is/drykkir 
má sjá yfirlit yfir þá drykki sem við bjóðum uppá. 
Seðillinn skiptist í tvo flokka: Frumgerða kokteila og 
Klassíska kokteila. Viðskiptavinir okkar geta valið 
um nokkra drykki sem þeir vilja bjóða gestum sínum 
uppá. 

Við erum ykkur innan handar við val á drykkjum sem 
henta hverju tilefni og tökum einnig að okkur að búa 
til sérstaka kokteila fyrir viðburði. 
 
Viðskiptavinir sjá um að útvega áfengið sjálfir, eða 
með okkar aðstoð þar sem við erum í góðu sambandi 
við vínbyrgja landsins. Við undirbúum allt annað 
og mætum svo klárir til leiks með allt tilheyrandi 
meðferðis: Klaka, glös, ferska safa, síróp, skraut, 
bland, ferðabarinn, barþjóna og þjóna og hristum 
upp í magnaða upplifun.  









FERÐABARINN & 
AUKAHLUTIR

“Kokteilar eru 
frábær viðbót í 
allar veislur. Þeir 
ýta undir gæði 
viðburðarins”

Til að hámarka afköst 
í veislum þurfum við 
réttu tækin og tólin, þess 
vegna hönnuðum við 
okkar eigin ferðabar. 
 
Barinn er svarbrúnn á 
litinn úr mótakrossvið.
Hægt er að sérmerkja 
framhlið barsins.  
Barinn rúmar tvær 
fullbúnar kokteilastöðvar 
sem gera okkur kleift að 
afgreiða um 200 kokteila 
á klukkustund.  
 

Útprenntað lógó eða 
mynd ofan á kokteil. 
Við erum í sambandi við 
aðila erlendis sem geta 
prentað fyrir okkur lógó 
á hrísgrjónapappír sem 
við leggjum svo ofan á 
kokteilinn. Góður fyrir-
vari vinnur með okkur 
hér og má sjá verðið á 
þessari þjónustu á næstu 
síðu. 
 
Handskornir klakar frá 
Klakavinnslunni. 
Við bjóðum einnig upp á 
sérstaka klaka frá vinum 
okkar í Klakavinnslunni. 
En þeir handskera alveg 
glæra klaka til að gera 
kokteilana ennþá glæ-
silegri. Verð fyrir þessa 
viðbót má sjá á næstu 
síðu. 
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VERÐSKRÁ

Allir viðburðirnir okkar eru einstakir 
svo góður fyrirvari vinnur vel með 
okkur. Við gerum tilboð í hvern 
viðburð fyrir sig með tilliti til fjölda 
gesta, staðsetningar og því hversu 
langur viðburðurinn er. Þó má skipta 
flestum viðburðum niður í nokkra 
pakka sem má sjá hér til hliðar.

Uppgefið verð er einungis til 
viðmiðunar, áður en lokaverð er 
gefið þarf að ræða hvað það er 
nákvæmlega sem viðskiptavinurinn 
vill. Verðlistinn er án VSK og miðast 
við að við sjáum um meirihlutann af 
allri barþjónustu á viðburðinum.  

Ef þið eruð fleiri er 300 þarf að hafa 
samband sérstaklega. 
 
Hlökkum til að heyra í ykkur! 
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Pakki 1A
fyrir 40-70 manns

Barinn er opinn í 2 
klst, 2 mismunandi 

kokteilar í boði

2090kr á mann
390kr fyrir  

auka klst á mann

Fordrykkur 1
min. 60 manns

Barinn er opinn í 
1 klst,  

1 kokteill í boði 

1290kr á mann

Klakavinnslan
min. 100 stk

Handskorinn  
glær klaki frá  

Klakavinnslunni

190kr stk

Sérmerktir 
kokteilar

Sérprentað lógó 
eða mynd á  

hrísgrjónapappír

60stk: 12000kr 
120stk: 20000kr
240stk: 36000kr
480stk: 64000kr

Pakki 1B
fyrir 40-70 manns

Barinn er opinn í 3 
klst, 3 mismunandi 

kokteilar í boði

2590kr á mann
390kr fyrir  

auka klst á mann

Pakki 2A
fyrir 70-150 manns

Barinn er opinn í 2 
klst, 2 mismunandi 

kokteilar í boði

1690kr á mann
390kr fyrir  

auka klst á mann

Pakki 2B
fyrir 70-150 manns

Barinn er opinn í 3 
klst, 3 mismunand 

kokteilar í boði

2190kr á mann
390kr fyrir  

auka klst á mann

Pakki 3A
fyrir 150-300 manns

Barinn er opinn í 2 
klst, 2 mismunandi 

kokteilar í boði

1390kr á mann
390kr fyrir  

auka klst á mann

Pakki 3B
fyrir 150-300 manns

Barinn er opinn í 3 
klst, 3 mismunandi 

kokteilar í boði

1890kr á mann
390kr fyrir  

auka klst á mann

Fordrykkur 2
min. 60 manns

Barinn er opinn í 
1 klst,  

2 kokteilar í boði 

1590kr á mann
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