
LEMONIADY 
NA ZIMNO



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 puree MONIN Tangerine
• 250ml wody 
• sok z ½ cytryny
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plastrkami pomarańczy oraz cytryny.

• 20ml puree MONIN Ruby Grapefruit 
• 250ml wody
• sok z ½ cytryny
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plastrkami grapefruita oraz listkiem 
świeżej bazylii.

• 20ml syropu MONIN Bergamote
• 250ml wody
• sok z ½ cytryny
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami pomarańczy, cytryny oraz 
listkiem świeżej mięty.
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• 15ml syropu MONIN Agave
• 250ml wody
• sok z ½ cytryny
• lód w kostkach 

 
 
 
 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami pomarańczy oraz limonki. 

• 10ml syropu MONIN Mojito Mint
• 10ml puree MONIN Tangerine
• 250ml wody gazowanej
• sok z ½ limonki
• 4-6 liście świeżej mięty
• lód w kostkach 

 
 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść: liście 
mięty, porcję syropu MONIN Mojito 
Mint, puree MONIN Tangerine oraz sok 
z limonki, wymieszaj zawartość. Dodaj 
lód, następnie uzupełnij wodą gazowaną. 
Wymieszaj jeszcze raz całość dokładnie. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
limonki i pomarańczy oraz listkami mięty.

• 10ml puree MONIN Ruby Grapefruit
• 10ml syropu MONIN Spice Mango
• 250ml wody
• sok z ½ cytryny
• lód w kostkach 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami różowego grapefruita oraz 
cząstką mango.
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• 10ml syropu MONIN Bergamote
• 10ml syropu MONIN Elderflower
• 20ml syropu MONIN Cloudy 

Lemonade Base
• 250ml wody gazowanej
• 4-6 liści mięty
• lód w kostkach 

 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść: liście mięty, 
porcje syropów MONIN, sok z cytryny. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
cytryny oraz limonki.

• 10ml syropu MONIN White 
Chocolate

• 20ml syropu MONIN Cloudy 
Lemonade Base

• 10ml puree MONIN Strawberry
• 250ml wody gazowanej
• lód w kostkach 

 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami pomarańczy oraz truskawką.

• 10ml syropu MONIN Ginger
• 10ml puree MONIN Williams Pear
• 250ml wody gazowanej
• sok z ½ cytryny
• lód w kostkach 

 
 
 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami gruszki oraz świeżym 
tymiankiem.
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• 10ml syropu MONIN Bergamote
• 10ml syropu MONIN Elderflower
• 20ml syropu MONIN Cloudy 

Lemonade Base
• 250ml wody gazowanej
• 4-6 liści mięty
• lód w kostkach 

 

Sposób przygotowania:
W wysokiej szklance umieść: liście mięty, 
porcje syropów MONIN, sok z cytryny. 
Następnie całość dokładnie wymieszaj. 
Możesz udekorować napój plasterkami 
cytryny oraz limonki.

• 10ml syropu MONIN White 
Chocolate

• 20ml syropu MONIN Cloudy 
Lemonade Base

• 10ml puree MONIN Strawberry
• 250ml wody gazowanej
• lód w kostkach 

 

Sposób przygotowania:
Wlej składniki do wysokiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu, uzupełnij 
wodą. Następnie całość dokładnie 
wymieszaj. Możesz udekorować napój 
plasterkami pomarańczy oraz truskawką.
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