
HERBATY
SMAKOWE



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.





• 10ml syropu MONIN Winter Spice
• 10ml syropu MONIN Acerola
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 

 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
suszoną żurawiną, cząstką pomarańczy, 
goździkami, laską cynamonu.

HERBATY SMAKOWE

• 10ml syropu MONIN Maple Spice
• 10ml syropu MONIN Blueberry
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
suszoną plasterkiem pomarańczy.

• 10ml syropu MONIN Speculos
• 10ml syropu MONIN Williams Pear
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem suszonej gruszki, tymiankiem, 
goździkami.

• 10ml syropu MONIN Mojito Mint
• 10ml puree MONIN Tangerine
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
listkiem mięty.





• 10ml syropu MONIN Amaretto
• 10ml puree MONIN Cherry
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 

 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem suszonymi owocami.

HERBATY SMAKOWE

• 10 ml syropu MONIN Eldelflower
• 10 ml syropu MONIN Bergamotka
• 200 ml gorącej zielonej herbaty 

 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem pomarańczy i cytryny.

• 10ml syropu MONIN Acerola
• 10ml puree MONIN Sea Buckthorn
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem pomarańczy oraz gałązką 
rozmarynu.

• 10ml syropu MONIN Winter Spice
• 10ml puree MONIN Tangerine
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem pomarańczy, goździkami, 
laską cynamonu.





• 10ml syropu MONIN Gingerbread
• 10ml puree MONIN Red Berries
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 

 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem pomarańczy, goździkami, 
suszoną żurawiną.

HERBATY SMAKOWE

• 10ml syropu MONIN Cranberry
• 10ml syropu MONIN Falernum
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem pomarańczy oraz imbiru.

• 10ml syropu MONIN Mango Spice
• 10ml syropu MONIN Bergamote
• 200ml gorącej czarnej herbaty 

 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem pomarańczy, gałązką mięty  
i papryczką chili. 

• 10ml syropu MONIN Muscovado
• 10ml syropu MONIN Spice Mango
• 10ml syropu MONIN Coconut
• 200ml gorącej zielonej herbaty 

 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej porcje syropów 
MONIN oraz herbaty. Dokładnie całość 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkiem suszonego mango.


