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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 Salted Caramel
• 1 espresso
• 150ml mleka
• 10 kostek lodu 

 
 

 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej syrop, dodaj 
kostki lodu. Następnie wlej porcję mleka, 
odczekaj kilka sekund i delikatnie wlej 
espresso, tak aby utworzyły się warstwy. 
Napój możesz udekorować bitą śmietaną  
i sosem MONIN Salted Caramel.

ICE COFFEE 

KAWY MROŻONE

• 10ml syropu MONIN Mojito Mint
• 10ml syropu MONIN Wild Strawberry
• 1 espresso
• 150ml mleka
• 10 kostek lodu 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej syrop, dodaj 
kostki lodu. Następnie wlej porcję mleka, 
odczekaj kilka sekund i delikatnie wlej 
espresso, tak aby utworzyły się warstwy. 
Napój możesz udekorować bitą śmietaną, 
świeżą miętą i posypką z liofilizowanych 
truskawek.

• 10ml syropu MONIN Apple Pie
• 10ml syropu MONIN Cinnamon
• 1 espresso
• 150ml mleka
• 10 kostek lodu 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej syrop, dodaj 
kostki lodu. Następnie wlej porcję mleka, 
odczekaj kilka sekund i delikatnie wlej 
espresso, tak aby utworzyły się warstwy. 
Napój możesz udekorować bitą śmietaną, 
suszonym jabłkiem i cynamonem.

• 10ml syropu MONIN Triple Sec
• 15ml puree MONIN Pear
• 1 espresso
• 150ml mleka
• 10 kostek lodu 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej syrop, dodaj 
kostki lodu. Następnie wlej porcję mleka, 
odczekaj kilka sekund i delikatnie wlej 
espresso, tak aby utworzyły się warstwy. 
Napój możesz udekorować bitą śmietaną, 
suszoną gruszką i sosem MONIN Caramel.





COLD BREW ICED COFFEE
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• 10ml syropu MONIN Agave
• 15ml puree MONIN Lime
• 40ml koncentratu MONIN Cold Brew
• 160ml woda niegazowana
• 10 kostek lodu 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej wszystkie 
składniki, dodaj kostki lodu. Całość 
dokładnie wymieszaj. Możesz udekorować 
napój świeżą miętą i suszonym plastrem 
limonki.

• 15ml puree MONIN Tangerine
• 10ml syropu MONIN Muscovado
• 40ml koncentratu MONIN Cold Brew
• 160ml woda niegazowana
• 10 kostek lodu 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej wszystkie 
składniki, dodaj kostki lodu. Całość 
dokładnie wymieszaj. Możesz udekorować 
napój świeżą miętą i suszonym plastrem 
pomarańczy.





• 10ml syropu MONIN Passion Fruit
• 10ml syropu MONIN Cloudy 

Lemonade Base
• 20ml koncentratu MONIN Cold Brew
• 200ml wody niegazowanej
• 10 kostek lodu 

 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej syropy, 120ml 
wody niegazowanej, dodaj kotki lodu. 
Całość dokładnie wymieszaj. Następnie 
wymieszaj 20ml koncentratu oraz 80ml 
wody i wlej na powierzchnię wcześniej 
przygotowanego napoju. Możesz 
udekorować napój suszonym plastrem 
pomarańczy i świeżą miętą.

• 20ml syropu MONIN Salted Caramel
• 30ml koncentratu MONIN Cold Brew
• 100ml mleka
• 120ml wody niegazowanej
• 6 kostek lodu 

 
 
 
 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Do wysokiej szklanki wlej 10ml syropu, 
porcję wody niegazowanej i koncentratu 
MONIN Cold Brew, dodaj kostki lodu i 
dokładnie całość wymieszaj. Następnie 
do pojemnika Aero Vitamix wlej mocno 
schłodzone mleko oraz 10ml syropu, 
całość spień na programie #1 (blender 
Vitamix Drink Machine). Uzyskaną 
delikatną piankę wlej na powierzchnię 
wcześniej przygotowanego napoju. 
Możesz udekorować napój pisakami 
MONIN Latte Art.
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