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Pochodz!ca z Chin, bia"a brzoskwinia 
symbolizuje wieczn! m"odo#$.
Jej sok koncentruje w sobie wszystkie smaki
lata w delikatnym mi!%szu w kolorze 
szampana.Od#wie%aj!ca i smaczna, wyró%nia
si& spo#ród ponad trzystu francuskich odmian
swoim intensywnym aromatem, delikatnym
kwiatowym smakiem oraz soczystymi
s"odkimi nutami.
U%ywana jest do robienia Mojito
i brzoskwiniowych Smoothies.
Odkryj, jak syrop MONIN White Peach
uchwyci" intensywny i ekskluzywny smak
by nada$ Twoim drinkom unikalny
charakter o niezapomnianej mocy!

Barwa:  M&tna z ró%owymi przeb"yskami
Smak: Zapach soczystej brzoskwini z nut! skórki
             brzoskwini i jej kwasowo#ci!.
Zastosowanie: Koktajle, Lemoniady, Smoothie,
                             Poncze, Herbaty



Alexandre LAPIERRE

MONIN

Beverage Innovation Director 

MONIN receptury

www.monin.com

Cocktails Mocktails
White Peach Julep 

White Peach Mojito

White Peach Gin and Tonic

White Peach Lemongrass 
Martini

White Peach Traditional Bellini

White Peach Iced Tea

White Peach Elder Flower 
Smoothie

White Peach Fresca

 

White Peach Sparkler

White Peach Apple Soda

MONIN White Peach !"czy 
si# w subtelny i zaskakuj"cy 
sposób z egzotycznymi 
owocami jak liczi, marakuja 
czy kokos. Mo$e by% równie$ 
po!"czona bardzo trafnie 
z bardziej konwencjonalnymi
 owocami jak gruszka, 
morela czy &liwka.”

20 ml syropu MONIN White Peach
40 ml burbonu
60 ml soku jab!kowego
1 kropla pomara'czowego Bitter
15 li&ci mi#ty
Dodaj sk!adniki owocowe
do wysokiej szklanki i wymieszaj. 
Wype!nij kruszonym lodem,
dodaj pozosta!e sk!adniki
i wymieszaj ponownie.
Udekoruj ga!"zk" mi#ty.

30 ml  syropu MONIN White Peach
40 ml rumu
Woda gazowana – dope!nienie
8 li&ci mi#ty
( limonki
Ugnie% owoce i mi#t# na dnie wysokiej
(300ml)szklanki, dodaj kruszonego lodu
oraz rumu i zamieszaj. Uzupe!nij wod"
gazowan" i udekoruj ga!"zk" mi#ty.

20 ml syropu MONIN White Peach
40 ml Ginu
Tonik
Dodaj sk!adniki do wysokiej (300ml)
szklanki pe!nej lodu i wymieszaj.

20 ml syropu MONIN White Peach
40 ml wódki
20 ml soku z cytryny
( zielonego jab!ka
1 )d)b!o trawy cytrynowej
Dodaj sk!adniki do shakera i ugnie%
muddlerem. Wype!nij lodem i energicznie
wstrz"&nij. Przeced) do kieliszka martini.

20 ml syropu MONIN White Peach
120 ml wina musuj"cego
20 ml soku brzoskwiniowego
Dodaj sk!adniki do szklanki z lodem, 
wymieszaj i serwuj.

10 ml syropu MONIN White Peach
Mro$ona herbata
Dodaj sk!adniki do szklanki pe!nej
lodu i zamieszaj. Udekoruj plasterkiem
cytryny.

30 g (1 miarka) bazy MONIN Non Diary
20 ml syropu MONIN White Peach
10 ml syropu MONIN Elder Flower 
120 ml wody niegazowanej
Lód (pojemno&% szklanki docelowej)
Dodaj wszystkie sk!adniki do blendera
i przelej do szklanki po zako'czonym 
cyklu (ok. 25 sek.).
Udekoruj zio!ami lub kwiatami.

30 ml syropu MONIN White Peach
30 ml soku z cytryny
120 ml wody
Dodaj sk!adniki do szklanki pe!nej lodu
i dok!adnie wymieszaj.
Udekoruj plasterkiem cytryny.

30 ml syropu MONIN White Peach
20 ml soku z cytryny
Napój imbirowy Ginger 
10 li&ci mi#ty
Dodaj wszystkie sk!adniki do szklanki
z lodem i dok!adnie wymieszaj.
Udekoruj kawa!kiem limonki.

20 ml syropu MONIN White Peach
100 ml soku jab!kowego
60 ml wody gazowanej
Dodaj sk!adniki do szklanki wype!nionej
lodem i zamieszaj. Udekoruj plasterkiem jab!ka.


