
Teksty do zawieszek na alkohol

1.  „Za to, czego jutro
 nie będziemy pamiętali”

2.  „Zaufaj mi, umiesz tańczyć…
 - wódka :)”

3.  „Niech moc będzie z Wami!”

4.  „Polej sąsiadowi!
 P.S. Sobie też :)”

5.  „No to siuuup !!!”

6.  „Kac trwa jeden dzień,
wspomnienia całe życie...”

7.  „Hakuna matata !”

8.  „Wypijmy za błędy...”

9.  „Szable w dłoń !”

10. „Po kropelce !”

11. „No to po maluchu !”

12. „ - No to buch w kielonka brzuch !”

13. „Zdrowie Teściowej !”

14. „Kto nie pije, ten donosi !”

15.  "Chluśniem bo uśniem"



16.  "Zdrowie naszych Gości"

17.  "Zdrowie Młodej Pary"

18. „Dobry bimber nie jest zły !”

19.  „Fajnie, że jesteś !”

20.  „Ze mną się nie napijesz ?”

21. „Zdrowie pięknych Pań !”

22. „Za Miłość !”

23. „Zdrowie prawdziwych mężczyzn !”

24.  „Pij ! Bo wódka stygnie”

25. „Zdrowie nowożeńców !”

26. „You can dance !”

27. „Od wódki głowa nie boli,
         tylko od zagrychy !”

28. „Zimniutka wódeczka
         doda Wam zdróweczka !”

29. „Nie siedź tyle, parkiet czeka !”

30. „Każdy pije za Młodą Parę !”

31. „Za Gości !” 

32. „Instrukcję każdy zna:
          toast... i do dna !”

33. „Na drugą nóżkę !”

34. „Wiśniówka”

35. „Cytrynówka.”



36. „Bimber.”

37. „Pigwówka.”

38. „Miodówka.”

39. „Szczęśliwy ten
 Kto się żeni
Odtąd ma stróża
Serca i kieszeni”

40. „Nie ziewaj,
Tylko polewaj !”

41. „Wódka Weselna
Niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
100 lat w szczęściu żyją !!!”

42. „Zdrowie Państwa Młodych !”

43. „Do dna !”

44. „Za szczęście !”

45. „100% BIMBEREK!”

46. „Sok z GUMIJAGÓD!”

47. „Za przyjaźń !”

48. „Za Gości !”

49. „Raz, dwa, trzy... i do dna !”

50. „Na drugą nóżkę !”

51. „Zdrowie prawdziwych mężczyzn!”

52. „Poproś ją do tańca”

53. „Wypij mnie!”



54. „Nie ziewaj, tylko polewaj!”

55. „Zdrowie Rodziców”

56. „Zdrowie mężczyzn ze stojącymi....przed nimi kieliszkami oraz Pań

, które im dają te kieliszki wypić.”

57. „No to w rączkę i do buzi”

58. „Tańcz gdy grają i pij gdy leją!”

59. „WÓDKA! -  ponieważ żadna świetna historia nie zaczęła się od 

sałatki...”

60. „Pijemy za Mamy ! Bo jak Mamy to pijemy!”

61. „Co się stało na weselu , zostaje na weselu.”

62. „Nowożeńcy życzą dobrej zabawy!”

63. „Kici Kici, Taś Taś...”


