
KOKTAJLE 
BEZALKOHOLOWE



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 Orange Spritz
• 10ml puree MONIN Ruby Grapefruit
• 250ml wody gazowanej
• sok z ½ pomarańczy
• lód kruszony 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Do dużego kieliszka z porcją kruszonego 
lodu dodaj syrop, puree oraz wodę, sok 
z pomarańczy, następnie całość dobrze 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami różowego grapefruita, 
pomarańczy oraz cząsteczkami truskawki.

• 10ml syropu MONIN French Vanilia
• 10ml syropu MONIN Elderflower
• 200ml tłoczonego soku jabłkowego
• 10ml soku z cytryny (1 łyżka 

stołowa)
• lód kruszony  

 
 

Sposób przygotowania:
Do dużego kieliszka z porcją kruszonego 
lodu dodaj porcje syropów, sok jabłkowy, 
sok z cytryny, następnie całość dobrze 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami jabłka, skórką cytrynową.

• 10ml syropu MONIN Elderflower
• 10ml puree MONIN Passionfruit
• 250ml wody gazowanej
• sok z ½ pomarańczy
• lód kruszony
• 4-6 liści świeżej mięty 

 
 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść: miętę, porcję 
puree, syropu, sok z limonki. Wymieszaj 
składniki. Następnie dodaj porcję lodu, 
uzupełnij wodą gazowaną. Całość 
dokładnie wymieszaj. Możesz udekorować 
napój plasterkami pomarańczy oraz 
gałązką mięty.

• 10ml syropu MONIN Watermelon
• 20ml puree MONIN Mango
• 250ml wody
• sok z ½ pomarańczy
• sok z ½ grapefruita 
• lód kruszony 

 
 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść: porcję 
syropu, puree, sok z pomarańczy, sok 
z grapefruita. Wymieszaj składniki. 
Następnie dodaj porcję lodu, uzupełnij 
wodą. Całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
pomarańczy, grapefruita oraz cząstkami 
arbuza.
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• 10ml syropu MONIN Agave
• 10ml puree MONIN Lime
• 250ml wody gazowanej
• 4-6 liści mięty
• sok z ½ pomarańczy
• lód kruszony 

 
 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść: liście mięty, 
porcję syropu, puree, sok z pomarańczy. 
Wymieszaj składniki. Następnie dodaj 
porcję lodu, uzupełnij wodą. Całość 
dokładnie wymieszaj. Możesz udekorować 
napój plasterkami limonki, pomarańczy 
oraz gałązką mięty.

• 10ml syropu MONIN Mojito Mint
• 10ml syropu MONIN Bergamote
• 200ml bezalkoholowego wina 

musującego
• 4-6 liści mięty
• sok z ½ pomarańczy
• lód kruszony 

 

Sposób przygotowania:
W dużym kieliszku do wina umieść: liście 
mięty, porcję syropów, sok z pomarańczy. 
Wymieszaj składniki. Następnie dodaj 
porcję lodu, uzupełnij winem. Całość 
dokładnie wymieszaj. Możesz udekorować 
napój plasterkami cytryny, gałązką mięty 
oraz świeżymi malinami.

• 10ml syropu MONIN Elderflower
• 10ml puree MONIN Tangerine
• 200ml bezalkoholowego wina 

musującego
• 4-6 liści mięty
• sok z ½ pomarańczy
• lód kruszony 

 

Sposób przygotowania:
W dużym kieliszku do wina umieść: liście 
mięty, porcję syropów, sok z pomarańczy. 
Wymieszaj składniki. Następnie dodaj 
porcję lodu, uzupełnij winem. Całość 
dokładnie wymieszaj. Możesz udekorować 
napój plasterkami cytryny, gałązką mięty 
oraz cząsteczkami świeżych truskawek. 
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• 10ml syropu MONIN Falernum
• 20ml puree MONIN Sea Buckthorn
• 100ml soku pomarańczowego
• 100ml soku jabłkowego
• lód kruszony 

 
 
 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść porcję: 
syropu, puree, soku z pomarańczy, 
soku jabłkowego. Wymieszaj składniki. 
Następnie dodaj porcję lodu. Całość 
dokładnie wymieszaj. Możesz udekorować 
napój plasterkami pomarańczy oraz 
gałązką rozmarynu.

• 10ml syropu MONIN Orange Spritz
• 15ml puree MONIN Pineapple
• 100ml napoju lemoniada/ sprite/ 

bitter lemon
• 150ml piwa bezalkoholowego
• lód kruszony 

 
 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść porcję: 
syropu, puree. Wymieszaj składniki. 
Następnie dodaj porcję lodu, dopełnij 
piwem. Całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
pomarańczy oraz cząsteczkami ananasa.

• 15ml puree MONIN Williams Pear
• 10ml syropu MONIN Acerola
• 100ml napoju lemoniada/ sprite/ 

bitter lemon
• 150ml piwa bezalkoholowego
• lód kruszony 

 
 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść porcję: 
syropu, puree. Wymieszaj składniki. 
Następnie dodaj porcję lodu, dopełnij 
piwem. Całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkiem 
gruszki i gałązką tymianku.
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