Ogólnopolski Konkurs Barmański
ULTIMATE MONIN CUP
POLAND
2014
MONIN CUP to konkurs dla młodych profesjonalnych barmanów, którzy będą rywalizować
w tworzeniu najlepszych receptur drinków przygotowanych w oparciu o produkty MONIN.
Barmani zmierzą się ze sobą w kategorii "short drink" zawierający alkohol.
Eliminacje są przeprowadzane drogą internetową do 18 sierpnia 2014. Konkurs ma charakter otwarty.
Do finału przejdzie 24 barmanów, którzy zmierzą się ze sobą 8 września 2014 roku w Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie (wejście od strony Kinoteki).
Główną nagrodą dla zwycięzcy rozgrywek jest reprezentacja Polski na światowym finale
MONIN CUP 2014 w Paryżu w dniu 01 grudnia 2014 !
Zawodnicy powalczą o bardzo atrakcyjne nagrody:
I miejsce – trofeum + wyjazd do Paryża na ogolnoswiatowy konkurs barmanski MONIN
CUP 2014 + profesjonalny blender Hamilton Beach
II miejsce – trofeum + profesjonalny blender Vitamix + weekend w SPA
III miejsce – trofeum + zestaw barmański + dwutygodniowy kurs barmański organizowany
przez MSBiS
IV miejsce - MONIN Boston Shaker + mudler + jigger + Monin Art Book
V miejsce - MONIN Boston Shaker + mudler + jigger + Monin Art Book
Wszyscy zawodnicy biorący udział w finale otrzymają nagrody rzeczowe.
Wydarzenie to ma na celu promowanie marki MONIN, która jest obecnie uznawana za numer jeden
na świecie na rynku syropów klasy Premium, likierów, sosów aromatycznych oraz puree owocowych.
To zasługa ponad 100 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty - ponad 150 smaków sprzedawanych
w 144 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie
wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy, orzechy. To sprawia, że powstają zawsze
wyjątkowej jakości produkty o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu .
Organizatorem konkursu jest wyłączny importer marki MONIN w Polsce- SCM Sp. z o.o.
Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz więcej informacji:
www.facebook.com/MoninPolska i na moninpolska.pl

Agenda gali finałowej :
13 :15 – 13:45 –
13 : 55
14 :00 – 17 :00 –
17 :00 – 18 :00 18 :00 – 19 :00 19 :00 – 19 :30 19 :30 – 20 :00 20 :00 – 22 :00 -

Odprawa uczestników konkursu - sala kinowa nr 3
Uroczyste rozpoczęcie gali finałowej
Konkurs barmański
MONIN trend’s sympozjum
Catering – kawiarnia przy wejsciu
Ogłoszenie wyników konkursu
Wyroznienia dla wybranych Klientów SCM
After Party – kawiarnia przy wejsciu

Sponsorzy konkursu :
Organizator : SCM Sp. z o.o.
Sponsor tytularny : MONIN
Partnerzy strategiczni : Hamilton Beach, President
Partnerzy : Vitamix, Pepsi, Perrier, Galbani
Patroni merytoryczni : Stowarzyszenie Polskich Barmanów , Międzynarodowa Szkoła Barmanów i
Somelierów
Patroni medialni : Papaja, Nowości Gastronomiczne, Poradnik Restauratora, Świat Hoteli, Przegląd
Gastronomiczny, Barmagazyn, Alkoteka, horecanet.pl
Sędziowie degustacyjni :
MONIN, SPB, Hamilton Beach, SCM, MSBiS

