
W miarę jak zaczyna być coraz cieplej i nadchodzi lato, 
zamieniamy gorące napoje na zimne, lekkie, owocowe 
takie jak: koktajle, lemoniady, ice tea. W tym programie 
przedstawiamy wyjątkowy wybór najfajniejszych koncepcji 
napojów letnich, trendy smakowe w sezonie. Program jest 
odpowiedzią na oczekiwania klientów.

Program letni

Ciesz sie
letnimi koktajlami

od MONIN



Szprycer 

KLASYKA W SZKLE
Szprycer to napój, który będzie zauważalny w to lato, jego 
pomarańczowy lub czerwony kolor pojawi się w najbardziej stylowych 
barach. Oryginalny z Niemiec, szprycer to słodka, musująca mieszanka 
białego wina i wody sodowej. Nowa odsłona szprycera pochodzi z 
Wenecji, we Włoszech podawany jest jako odświeżający i gaszący 
pragnienie aperitif.
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Alkoholowe

Moscow Mule
KONCEPCJA
Czas na drink z piwem imbirowym!
Drink Moskwa Mule to prosta mieszanka wódki, soku z limonki i piwa 
imbirowego, podawanego w miedzianym kubku i udekorowanym 
plasterkami ogórka, limonki czy ananasa co czyni go doskonałym 
letnim napojem. Drink wymyślony został w1940 roku przez Johna 
Martina, amerykańskiego importera, który nabył destylarnię Smirnoff 
i Jack Morgan, właściciela słynnego pubu Cock n ‘Bull na Sunset Strip w 
Hollywood, jego popularność wzrosła dzięki poparciu gwiazd Hollywood, 
takich jak Woody Allen. Obecnie promowany przez Oprah Winfrey, która 
ogłosiła że jest jej ulubionym napojem.

RECEPTURA-SUGESTIE
Stworz wersję z tequilą, ginem lub burbonem.

PROMOCJA-WSKAZÓWKI
• Podawaj napój w prostych tradycyjnych, miedzianych kubkach są 
autentyczne i atrakcyjne, a także zachowują koktajl lodowato zimny.

• Drink będzie uniwersalny i może być kreowany w zależności od sezonu 
lub regionu, poprzez dodanie lokalnych owoców.

PROMOCJA-WSKAZÓWKI
Szprycer podawany w wysokim eleganckim szkle (300 ml), 
jest kolorowym i o niskiej zawartości alkoholu napojem, 
co czyni go doskonałym na letni sezon. Łączenie go z 
owocami i ziołami, nadaje mu dodatkowej atrakcyjności.

RECEPTURA-SUGESTIE
• Oryginalna wersja szprycera:  wymieszaj syrop MONIN Pomarańczowy 
Szprycer z Prosecco lub wodą sodową. 

• Użyj syropu MONIN Bitter lub MONIN Pomarańczowy Szprycer łącząc 
go z innymi smakami np.: różowy grejpfrut, biała brzoskwinia lub 
truskawka.

• Eksperymentuj z piwem (spróbuj piwa imbirowego lub odmian 
bezalkoholowych).

Klasyczny Szprycer

• 20 ml Syropu MONIN Pomarańczowy Szprycer

• 100 ml wina musującego

• 20 ml wody gazowanej

Umieść składniki w dużym kieliszku do wina, 

wypełnionym kostkami lodu, dokładnie wymieszaj 

całość. Udekoruj plasterkami pomarańczy.

ANANASOWY  

Moscow Mule 

• 30 ml Puree MONIN Ananas

• 40 ml wódki

• 20 ml soku z limonki

• piwo imbirowe

Połącz wszystkie składniki z wyjątkiem piwa 

w dużym miedzianym kubku wypełnionym 

kruszonym lodem. Dokładnie wymieszaj 

całość, dopełnij pojemność piwem oraz 

kruszonym lodem.  

Udekoruj liśćmi mięty oraz plasterkiem 



Chłodne napoje gazowane 

KONCEPCJA
Chłodne napoje gazowane łączy w sobie kawę i wodę gazowaną, 
dając wysokiej klasy ciekawy napój. Naturalnie słodszy ze względu 
na niższą kwasowość, unikalny profil kawy parzonej na zimno jest 
wynikiem procesu w którym grubo zmielone ziarna poddawane są 
procesowi nasączania w zimnej wodzie przez dłuższy okres, a następnie 
filtrowane. Uzyskany koncentrat kawy jest smaczny, gdy rozcieńcza się 
go dodatkowo wodą (gazowaną) sodową, uzyskany wywar kawowy 
można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Bezalkoholowe

RECEPTURA-SUGESTIE
Kreuj napoje na bazie konkretnego smaku z szerokiej gamy

produktów MONIN.

PROMOCJA-WSKAZÓWKI 
Podawaj wykreowane napoje w ciekawym szkle w stylu 
vintage, aby były ultra-premium atrakcyjne.  

RECEPTURA-SUGESTIE
• syropy MONIN są idealne dla bazy supershake i sprawdzają się jako 
kreatywne dodatki.
• Im więcej tym kreatywniej! Możesz zaszaleć z kolorami, lodami, 
ciasteczkami, posypkami, dodatkami takimi jak pączki, gofry itp.!
• Dodaj kieliszek alkoholu, na przykład: rum, burbon 
•  Freakshake sprawdzają się jako ,,napój i deser w jednym’’!
• Niech klienci zaprojektują własne napoje, to zapewni popularność
w mediach społecznościowych.

Czekoladowy Milkshake 

• 15 ml Sosu  MONIN Mleczna Czekolada

• 15 ml Syropu MONIN Donut

• 1miarka  Bazy MONIN  Wanilia

• 150 ml mleka

Sosem MONIN Mleczna Czekolada polej wewnętrzną część szkła oraz 

krawędzie zewnętrzne w którym będzie podany napój. Krawędzie szkła 

obsyp dodatkowo kolorową posypką. Wszystkie składniki umieść w 

pojemniku blendera, blenduj ok 35 sekund. Przelej zawartość do szkła. 

Udekoruj bitą śmietaną, pączkiem, malinami, jagodami. 

Freakshake
KONCEPCJA
Miksuj razem !
Dwa lata temu Patissez, mała kawiarnia w Canberra w Australii, wymyśliła 
«Freakshakes». Teraz ultra-kreatywny Freakshake stał się w błyskawicznym 
tempie popularny. Dla niewtajemniczonych, freakshake to inaczej 
milkshake pokryty kremem, sosami, z kawałeczkami ciasta oraz słodkimi 
posypkami i owocami.
Celem freakshake jest nietuzinkowy wygląd: pociągająca kolorowa słodycz, 
zachęcająca w pierwszej kolejności do zjedzenia dodatków w drugiej do 
rozkoszowania się smakiem chłodzącego napoju.

WIŚNIOWO LAWENDOWYnapój gazowany z kawą • 30 ml Puree MONIN Wiśnia• 10 ml Syropu MONIN Lawenda• 50 ml kawy parzonej na zimno• 160 ml wody gazowanej
Połącz składniki z wyjątkiem wody gazowanej w 
szkle o dużej pojemności (300 ml) wypełnionym 
kostkami lodu. Dopełnij pojemność wodą gazowaną. Dokładnie całość wymieszaj. Udekoruj 

bitą śmietaną oraz kandyzowaną wiśnią.
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Koktajle Mocktaile

NAPOJE KLASYCZNE
Popcorn Cuba Libre
• 15 ml Syropu MONIN Popcorn
• 40 ml rumu
• 20 ml soku z limonki
• 120 ml napoju coca cola

Umieść składniki z wyjątkiem Coca Cola wysokiej
szklance wypełnionej kostkami lodu.
Dopełnij pojemność napojem Coca Cola.
Udekoruj plasterkiem limonki oraz prażonym 
karmelizowanym popcornem.

Ginger Pineapple Beer
• 20 ml Puree MONIN Ananas
• 10 ml Syropu MONIN Imbir

• 20 ml soku z limonki

• piwo

Umieść składniki z wyjątkiem piwa wysokiej szklance 
wypełnionej kostkami lodu.
Dopełnij pojemność piwem, wymieszaj całość.

Coconut Negroni
• 10 ml Syropu MONIN Kokos
• 30 ml ginu
• 30 ml czerwonego wermutu
• 30 ml bittera

Umieść wszystkie składniki w szklance wypełnionej 
kostkami lodu. Wymieszaj całość, udekoruj skórką z 
pomarańczy. 

Pink Grapefruit Frosé
• 20 ml Syropu MONIN Czerwony Grejpfrut
• 1 miarka Bazy MONIN Non Dairy
• 150 ml różowego wina

Umieść wszystkie składniki w pojemniku blendera.  
Blenduj przez 30 sekund z porcją lodu w kostkach. 
Całość przelej do dużego kieliszka, udekoruj plasterkiem 
grejpfruta.

Peach Yuzu Iced Tea
• 20 ml Syropu MONIN Peach Tea
• 15 ml Puree MONIN Yuzu
• 180 ml wody

Umieść wszystkie składniki w szklance wypełnionej 
kostkami lodu. Wymieszaj całość, udekoruj plasterkami
pomarańczy, brzoskwini.

Blueberry Limeade
• 30 ml Puree MONIN Jagoda
• 20 ml Syropu MONIN Limonkowe Rantcho
• woda gazowana

Umieść składniki  z wyjątkiem wody gazowanej w 
szklance wypełnionej kostkami lodu. Dopełnij pojemnosć 
wodą gazowaną. Wymieszaj całość, udekoruj owocami
jagody, plasterkiem limonki.

Cucumber Basil Soda
• 15 ml Syropu MONIN Ogórek
• 15 ml Syropu MONIN Bazylia
• 20 ml soku z limonki
• woda gazowana

Umieść wszystkie składniki w szklance wypełnionej 
kostkami lodu. Wymieszaj całość, dodaj plasterki 
świeżego ogórka udekoruj liśtkiem bazylii. 

Rhubarb Smoothie
• 30 ml Puree MONIN Rabarbar
• 1 miarka Bazy MONIN Jogurt
• 120 ml mleka
• 10 ml soku z limonki 

Umieść wszystkie składniki w pojemniku blendera.  
Blenduj przez 30 sekund z porcją lodu w kostkach. 
Całość przelej do dużego kieliszka, udekoruj plasterkami 
rabarbaru.


