
PLAŻOWE INSPIRACJE
KOKTAJLE Z WHISKY      I WÓDKĄ     

Prosty syrop używany 
do wielu rodzajów drinków. Prosty syrop używany do wielu 

rodzajów drinków.

Składniki:
100 ml szampana     (lub wina musującego    ),  
10 ml wódki     , 10 ml grenadyny, lód 

Metoda:
Wymieszaj wódkę z grenadyną i lodem.
Używając sitka barmańskiego przelej 
zawartość shakera do schłodzonego 
kieliszka do szampana.
Dolej szampana i poczuj dotyk wakacji!

DOTYK WAKACJI

Składniki:
60 ml bourbona     , 20 ml porto tawny    , 
20 ml syropu cukrowego*, 1 jajko, 
gałka muszkatołowa 

Metoda:
Do shakera wlej wszystkie składniki 
(prócz gałki muszkatołowej) 
i wstrząśnij energicznie.
Używając sitka barmańskiego przelej 
zawartość shakera do schłodzonego 
kieliszka.
Udekoruj startą gałką muszkatołową 
i ciesz się smakiem!

Składniki:
1 część wody, 1 część cukru 

Metoda:
Zagotuj wodę i rozpuść w niej cukier.
Odstaw do ostygnięcia.
Używaj w niezliczonej ilości drinków!

Składniki:
1 część wody, 1 część cukru, 1 część soku 
z cytryny, ½ części soku z limonki 

Metoda:
Zrób syrop cukrowy (zagotuj wodę 
i rozpuść w niej cukier, po czym odstaw 
do ostygnięcia).
Wymieszaj sok z cytryny i sok z limonki.
Po ostygnięciu wymieszaj syrop cukrowy 
z miksem soków.
Używaj robiąc pyszne koktajle!

NEW YORK FLIP

* SYROP CUKROWY ** SYROP 
SŁODKO-KWAŚNY

Składniki:
40 ml whisky     , 20 ml likieru pomarańczowego      
(np. Cointreau     ), 20 ml syropu słodko- 
kwaśnego**, 100 ml Sprite lub 7 Up, lód 

Metoda:
Do shakera z kilkoma kostkami lodu wlej 
whisky, likier oraz syrop słodko-kwaśny. 
Wstrząśnij energicznie shakerem i przelej 
zawartość do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu.
Uzupełnij szklankę napojem Sprite 
lub 7 Up. Ozdób drinka limonką. Na zdrowie!

DELL BOY

Składniki:
40 ml wódki     , 80 ml soku pomarańczowego, 
20 ml soku żurawinowego, lód 

Metoda:
Wypełnij szklankę lodem do połowy.
Wlej wódkę. Dolej sok pomarańczowy 
i żurawinowy.
Wymieszaj i podawaj!

MISTOLIN
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https://winnicalidla.pl/alkohole-mocne/whisky.html
https://winnicalidla.pl/alkohole-mocne/wodka.html
https://winnicalidla.pl/gatunek/wino-musujace/szampania.html
https://winnicalidla.pl/gatunek/wino-musujace.html
https://winnicalidla.pl/alkohole-mocne/wodka.html
https://winnicalidla.pl/alkohole-mocne/wodka.html
https://winnicalidla.pl/alkohole-mocne/whisky/bourbon.html
https://winnicalidla.pl/tawny-port-aged-10-years-armilar.html
https://winnicalidla.pl/alkohole-mocne/whisky.html
https://winnicalidla.pl/cointreau.html



