
HERBATY
MROŻONE



Francuska Marka MONIN obecnie uznawana jest za numer jeden na świecie 
na rynku syropów klasy Premium, likierów, sosów aromatycznych oraz puree 

owocowych. To zasługa ponad 100 letniego doświadczenia oraz bogatej 
oferty - ponad 150 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. 

Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane, 
najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy, orzechy. To sprawia, że powstają 
wyjątkowej jakości produkty o naturalnym składzie, barwie i smaku.   

Wyłącznym importerem produktów MONIN w Polsce jest SCM Sp. z o.o.





• 20ml syropu MONIN Lemon Tea
• 15 ml syropu MONIN Bergamote
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 

 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plastrami 
cytryny.

HERBATY MROŻONE

• 20ml syropu MONIN Lemon Tea
• 15ml puree MONIN Pineapple
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój cząsteczkami 
ananasa.

• 20ml syropu MONIN Peach Tea
• 15ml syropu MONIN Acerola
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
cytryny, pomarańczy oraz gałązką mięty.

• 20ml syropu MONIN Peach Tea
• 15ml puree MONIN Ruby Grapefruit
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkiem 
grapefruita.





• 20ml syropu MONIN Raspberry Tea
• 15ml syropu MONIN Falernum
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 

 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
cytryny, pomarańczy.

HERBATY MROŻONE

• 20ml syropu MONIN Raspberry Tea
• 15ml puree MONIN Tangerine
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
cytryny, pomarańczy oraz świeżymi 
malinami.

• 20ml syropu MONIN Matcha Green 
Tea

• 15ml syropu MONIN Mango Spice
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
cytryny, pomarańczy oraz papryczką chili.

• 20ml syropu MONIN Matcha Green 
tea

• 15ml puree MONIN Yuzu
• 300ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
cytryny oraz gałązką mięty. 





HERBATY MROŻONE

• 15ml syropu MONIN Cherry Plum
• 40ml koncentratu MONIN Green Tea
• 160ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój świeżymi 
czereśniami.

• 15ml puree MONIN Tangerine
• 40ml koncentratu MONIN Green Tea
• 160ml wody niegazowanej
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieść w wysokiej 
szklance wypełnionej kostkami lodu. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkiem 
cytryny i gałązką mięty.


