
 

 

 

 

 

 

 

 :מתכונים

 מרומי סטייל טוניקn ג'ין 

  ג'יןמנה 
 1/2 סאוור מיקס 
 3 טיפות ביטרס 
 4 פרוסות מלפפון 
 4 עלי בזיליקום 
 טוניק 
  לכתוש את המלפפון והבזיל, להוסיף את המרכיבים חוץ מהטוניק והרבה קרח. לערבב טוב

 ולסיים את הכוב עם טוניק
 

 :מיולאפל 

  וויסקימנה 
 1 מיץ תפוחים 
 1/2 קינמון סירופ 
 1/3 ורמוט יבש 
 ג'ינג'ר ביר 
  לנער את המרכיבים בשייקר ולסנן אותם על קרח טרי בלו בול. לסגור את הכוס עם ג'ינג'ר

 צ'ילי אדוםאייל ולקשט עם 
 

 סנגריה קרה:

 חצי ליטר יין אדום/לבן יבש 
 100 מ"ל ליקר תפוזים או ברנדי 
 100 עם מים וסוכר( מ"ל סירופ תבלינים )קינמון, הל, ציפורן מבושלים 
 150 מ"ל מיץ תפוחים 
 לשים את כל המרכיבים בקנקן עם הרבה קרח, לערבב ולהגיש עם פירות חתוכים 

 
 קמפיישן 

  מנה קמפרי או וורמוט לבן 
  ג'ין חצי מנה 
  חצי מנה סירופ פסיפלורה 
  מנה מיץ תפוזים 
  מרטינילהכניס את כל המרכיבים לשייקר עם קרח, לנער ולהגיש בכוס 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 )שימו לב ההיא של האמריקאים, לא הקפואה שלנו( טה:מרגרי

 2 מנות טקילה טובה 
 מנה טריפל סק או כל ליקר תפוזים 
 מנה סאוור מיקס 
  להכניס את כל המרכיבים לשייקר עם קרח, לנער ולסנן לכוס מרגריטה או מרטיני מעוטרת

 במלח או סוכר.ניתן להוסיף סירופ פרי לידידות קלה יותר עם הטעם.
 
 

 :שהלך לטייל במזרח התיכון מוחיטו

 כל הדר יכול להצליח( לימון חתוך לקוביות וכתוש עם כף סוכר והרבה נענע( 
 1 גם ערק או ג'ין יהיו טוביםרום טוב חובה , 
 1/2 מי זהר 
 ומוסיפים רום ומי  כותשים בכוס גבוהה את הלימונים הנענע והסוכר, מוסיפים קרח עד הסוף

 ם לא מסונן. מנערים טוב ומגישיזהר
 ניתן לסגור עם ג'ינג'ר אייל או סודה 

 דריי מרטיני קלאסי:

 מנה ורבע ג'ין באיכות מעולה 
 רבע מנה ורמוט יבש 
 מערבבים עם הרבה קרח ומסננים לכוס מרטיני מקוררת 
 מקשטים עם זית 

 

 

 

  זיו מרום 

050-2276836 

hamaromim@gmail.com 
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