Cocktail
recepten

Espresso

Martini

Artikelnummer

Product	Eenheid

692905
801497
796034
343269
804041

Kahlua likeur
Koffie espresso instant
Vodka Poliakov
IJsblokjes
Martiniglas

25 ml
30 ml
25 ml
2 IJsblokjes
Timeless 230ml 12 st

Bereidingswijze

Zet de espresso en laat deze ongeveer 15 minuten afkoelen tot kamertemperatuur.
Voeg vervolgens de espresso met de vodka, koffielikeur en ijsblokjes in de keukenmachine
of blender en maal het geheel vijf seconden. Laat de cocktail nog een aantal minuten staan
totdat het schuimlaagje een beetje is opgetrokken.
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Moscow Mule

met ginger beer

Artikelnummer

Product	Eenheid

796034
808225
330272
295876
647551
692425
554324

Vodka Poliakov
Ginger beer
Doos limoenen
Mint spaans
Schilverijs crushed
Cocktail shaker 0.8 rvs
Barmaatje rvs 2,5/3,5

50 ml
20 cl
20 cl limoensap
Munttakje
Zak van 2 kg
Shaker
Barmaatje

Bereidingswijze

Vul een glas met crushed ice. Voeg met het barmaatje 45 ml vodka toe en dan de
limoensap. Giet nu ongeveer iets meer dan het halve flesje ginger beer uit tot het glas
gevuld is. Roer even met een lepel. Garneer nu met munt en een schijfje limoen.
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Sex

on the beach

Artikelnummer

Product 	Eenheid

796034
809153
808247
800285
533904
343269

Vodka Poliakov
Cranberrysap puur bio
Bols Peach likeur
Jus d’orange vers
Sinaasappels hand
IJsblokjes

50 ml
30 ml cranberrysap
30 ml
90 ml
Een partje sinaasappel
IJsblokjes

Bereidingswijze

Allereerst vul je een cocktailglas met wat ijsblokjes. Voeg daarna de vodka en
perzik likeur toe. Vervolgens vul je de rest van het glas, tot ongeveer 85% met
sinaasappelsap. Roer nu de verschillende dranken door elkaar. Vul dan de rest
van het glas met cranberrysap. Als je het goed hebt gedaan krijg je nu een mooie
kleurencombinatie in het glas. Niet meer roeren! Doe als garnering het sinaasappel
partje op de rand van het glas.
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Mojito

Whiskey sour

Artikelnummer

Product	Eenheid

Artikelnummer

300330
759457
660868
330272
295876
775622

Bacardi Rum wit
Rietsuiker
Spa rood intense
Limoen
Mint spaans
Muddler

805758
Whiskey Bulleit Bourbon
330272
Citroenen
708968
Eieren scharrel M
769177
Monin suikersiroop
809374
Whiskeyglas
		

45 ml
2 theelepels
30 ml
1/4 Limoen
1 takje
Muddler kunststof cocktail

Product	Eenheid

45 ml
Citroensap van ½ citroen
Eiwit van 1 ei
10 ml
Whiskeyglas Timeless
355 ml 4 st

Bereidingswijze

Bereidingswijze

Pak een mooi groot glas met een stevige bodem. Begin met 2 lepels
rietsuiker en de limoen in het glas te doen. Mix dit goed met de muddler.
Plet nu 4 a 5 blaadjes mint in je hand en doe ze dan in het glas. Smeer
ook een beetje de rand van het glas in, zodat dit de smaak van mint krijgt.
Voeg nu de witte rum toe aan het glas. Vul je glas nu met het ijs. En meng
dit goed. Voeg ook een paar partjes limoen toe. Voeg als laatste wat
bruiswater toe aan de cocktail. Garneer eventueel met een takje mint.

Doe in de shaker de whiskey met de suikersiroop. Voeg het eiwit en de
citroensap erbij en shake dit stevig door. Voeg daarna pas ijs toe om
het nog een keer te shaken tot er een frostlaagje op komt. Schenk het
in een mooi whiskey glas met het ijs erbij.
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