CÒCTELS SENSE ALCOHOL

SAN FRANCISCO
Es prepara en coctelera amb gel:
2 cops de xarop de sucre
2/4 de suc de taronja
¼ de suc de llimona
¼ de suc de pinya
4 cops de granadina
Batre i passar a got de long drink decorat amb mitja rodanxa de taronja, mitja de
llimona i unes palles. S’acaba d’omplir amb soda.
És el còctel‐barreja de sucs per excelència. En molts locals canvien les proporcions i
fins i tot hi posen ingredients diferents, com el suc de préssec.

VERY WELL
Similar al San Francisco, canviant les proporcions, i sense soda.
2 cops de xarop de sucre, 2/4 de suc de llimona,
¼ de suc de taronja, ¼ de suc de pinya, 4 cops de
Granadina.
Batre i passar a copa flauta gebrada.

TOMZANA
En vas mesclador amb gel
2/3 de suc de tomàquet
1/3 de suc de poma
Passar a got mitjà o copa de degustació amb nou moscada ratllada
i gingebre.
Decorar amb un trosset de poma
GRAPEFRUIT COCKTAIL
Hi ha molts còctels a base d’aranja. En posem un exemple:
En coctelera amb gel:
½ suc d’aranja
½ de suc de taronja
Batre i passar a got on the rocks amb un cop de granadina,
Gel i acabar d’omplir amb soda.
Decorar amb cirereta i un trosset d’aranja
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KIWI FRUIT
En coctelera amb gel:
A parts iguals de crema de plàtan, taronja,
pinya i kiwi.
Passar a copa flauta gebrada.
Decorar amb fruita fresca

LADY SOUR
Tres fulles de menta fresca expremudes amb dues culleradetes de sucre, un cop de suc
de llimona i un cop de suc de pinya.
Es passa a got llarg amb gel pilé i s’acaba d’omplir amb ginger ale, decorant unes fulles
de menta.

PANTERA ROSA
2/3 de suc de pinya, 1/3 de crema de plàtan, 1 cop de crema de llet i un cop de grosella.
El decorem amb fruita fresca en vas de long drink.

PORTEÑO
3 fulles de menta fresca expremudes amb dues culleradetes de
sucre, un cop de suc de llimona i un cop de xarop de llima. Passar
a got on the rocks amb gel pilé. Acabar d’omplir amb ginger ale i
decorar amb una branqueta de menta fresca

PINYA COLADA SENSE ALCOHOL
Preparar en coctelera amb gel
2/4 de suc de pinya
¼ de crema de llet
¼ de crema de coco sense alcohol
Passar a got mitjà dornat amb un trosset de pinya
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DUNE
¼ de suc de taronja
¼ de suc de pinya
¼ de xarop de plàtan
¼ de crema de kiwi
Acabar d’omplir amb bitter kas i decorar amb fruita fresca

FANTASIA
1 copa de xarop de llima
2 cops d’angostura
Omplir amb tònica
Decorar amb cirereta i pell de llimona sencera.

BROOKE SHIELDS
1 Copa de crema de llima
1 cullerada de granadina
Omplir amb ginger ale
Decorar amb rodanxa de llima

CONGA
1 cirereta al maraschino
1/3 de suc de taronja
1/3 de suc d’aranja
1/3 de suc de pinya
4 cops de granadina
Decorar amb rodanxa de taronja
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