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Grande Final do BULLDOG BARTENDER OF THE YEAR 

BULLDOG Gin elege o melhor  
 Bartender Português  

No próximo dia 23 de Outubro, o BULLDOG Gin vai eleger o mais 
talentoso e dedicado bartender português! A grande final do 
concurso “Portuguese BULLDOG Bartender of the Year 2014” 
realiza-se no Hotel Myriad. 

“O concurso BULLDOG BARTENDER OF THE YEAR é uma iniciativa pioneira da 
marca, com o objectivo de nos aproximarmos dos profissionais do sector. A participação 
dos bartenders foi massiva de Norte a Sul  e a iniciativa tem sido um autêntico sucesso”, 
refere Inês Machado, BULLDOG Gin. 

“A edição deste ano teve início no mês de Abril e terminou em Setembro. Nos últimos 
seis meses selecionamos, mensalmente, um bartender por região. Para se 
candidatarem, os bartenders tiveram de elaborar uma receita de um cocktail com 
inspiração BOLD, um dos pilares da marca. As receitas consideradas arrojadas o 
suficiente ficaram imediatamente selecionadas para receber a visita do BULLDOG Brand 
Ambassator para avaliação final”, explica Inês Machado. 

Para mais informações, por favor contactar: 
Sofia Coelho Silva / 91.487 69 64 / scsilva@creativepress.pt  
 Marta Coelho / 91. 572 00 24 / mcoelho@creativepress.pt   
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Os critérios de seleção neste concurso são: habilidade, técnica, originalidade harmonia 
do sabor, imagem e tempo de execução. 

O júri do concurso é constituído por uma equipa multidisciplinar e acreditada de 
profissionais poderia fazer a melhor seleção de receitas e talentos: 

• Anshuman Vohra - CEO do BULLDOG Gin 
• Sérgio Costa - Mixologist BULLDOG Gin 
• Professor Fernando Brito - Expert e Docente da Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo  
• Vítor Claro -  Chef 
• Fernando Alvim – Apresentador  

Data : 23 Outubro 
Horário : entre as 15h e as 20h 
Hotel Myriad : Sala Leónidas 
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