
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wild Strawberry
(POZIOMKA)

 

Pe!ne s!odyczy i sk"pane letnim s!o#cem,
ma!e soczyste poziomki zachwycaj"
owocowym uderzeniem i smakiem
ró$ni"cym si% od klasycznej truskawki.
Powszechnie jedzone na &wie$o lub 
u$ywane do ciast lub d$emów poziomki,
mo$emy znale'( na poboczach dróg,
skalnych brzegach rzek lub na polach
i w lasach. Jako naturalny przysmak by!y
konsumowane od czasów &redniowiecza.
Syrop MONIN Wild Strawberry skrywa
ten pi%kny, intensywny smak, który idealnie
pasuje do wódki lub wina tworz"c
aromatyczne, od&wie$aj"ce koktajle
z nutk" dzikiej przyrody.

Barwa: Czerwona ze z!otymi przeb!yskami
Smak: Cukierkowy, poziomkowy zapach i smak dojrza!ej
             truskawki i &wie$y posmak.
Zastosowanie: Koktajle, Moktajle, Lemoniady, Smoothie,
                             Mleczne szejki, Herbaty
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Cocktails Mocktails
Wild Strawberry Julep 

Wild Strawberry Elder Flower 
Martini

Wild Strawberry Hugo

Wild Strawberry 

 

Old Fashioned

Wild Strawberry Triple Sec 
Cosmo

 
 

Wild Strawberry Lemonade

Wild Strawberry Pineapple 
Ginger Soda

 

Virgin Wild Strawberry Mojito

Wild Strawberry Fresca

Virgin Wild Strawberry 

 

Pink Grapefruit Spritzer

20 ml MONIN Syrop Wild Strawberry
40 ml burbonu
60 ml soku jab!kowego
1 kropla pomara"czowego Bitter
15 Li#ci mi$ty
Dodaj mi$t$, sok, bitter i syrop MONIN
do szklanki i ugnie% muddlerem.
Wype!nij szklank$ kruszonym lodem,
dodaj Burbon i dok!adnie wymieszaj.
Udekoruj ga!&zk& mi$ty.

25 ml syropu MONIN Wild Strawberry
5 ml  syropu MONIN Elder Flower
40 ml ginu
20 ml soku z cytryny
' zielonego Jab!ka
Ugnie% jab!ko z syropami MONIN
na dnie shakera, dodaj pozosta!e
sk!adniki i energicznie wstrz&#nij
z lodem. Przelej do szklanki,
udekoruj truskawkami i zaserwuj.

20 ml syropu MONIN Wild Strawberry
120 ml wina musuj&cego
Woda gazowana
8 li#ci mi$ty
2 cz&stki limonki
Dodaj sk!adniki do szklanki wype!nionej
lodem, uzupe!nij wod& gazowan&,
wymieszaj, udekoruj ga!&zk& mi$ty
i zaserwuj.

15 ml MONIN Syrop Wild Strawberry
60 ml burbonu
3 krople alkoholowego Bitter
Woda gazowana jako dope!nienie
Dodaj sk!adniki do szklanki wype!nionej
lodem.Dok!adnie zamieszaj, udekoruj 
plasterkiempomara"czy oraz truskawk&
 i zaserwuj.

20 ml syropu MONIN Wild Strawberry
20 ml likieru MONIN Triple Sec Curacao
40 ml wódki
40 ml soku (urawinowego
20 ml soku z cytryny
Wstrz&#nij sk!adniki z lodem i przeced)
do kieliszka martini. Udekoruj plasterkiem
limonki i truskawk&.

30 ml syropu MONIN Wild Strawberry
20 ml soku pomara"czowego
Woda gazowana
3 li#cie mi$ty
Dodaj sk!adniki do szklanki wype!nionej
lodem, zamieszaj, nast$pnie uzupe!nij
wod& gazowan&. Udekoruj ga!&zk&
mi$ty oraz truskawkami i zaserwuj.

20 ml syropu MONIN Wild Strawberry
100 ml soku ananasowego
10 ml soku z limonki
Imbirowy napój gazowany Ginger
Dodaj sk!adniki do szklanki z lodem,
zamieszaj i zaserwuj. Udekoruj
kawa!kiem ananasa lub jab!ka.

30 ml syropu MONIN Wild Strawberry
40 ml soku jab!kowego
Woda gazowana
* limonki
8 Li#ci mi$ty
Dodaj #wie(e sk!adniki do szklanki
i ugnie% z syropem MONIN.
Wype!nij szklank$ kruszonym lodem,
dodaj pozosta!e sk!adniki i dok!adnie
wymieszaj. Udekoruj limonk&
i ga!&zk& mi$ty.

30 ml syropu MONIN Wild Strawberry
30 ml soku z cytryny
10 li#ci mi$ty
Woda gazowana
Dodaj sk!adniki do szklanki z lodem,
zamieszaj, nast$pnie uzupe!nij wod&
gazowan&. Udekoruj plasterkiem
cytryny oraz truskawk& i zaserwuj.

20 ml syropu MONIN Wild Strawberry
20 ml syropu MONIN Pink grapefruit
100 ml bezalkoholowego wina musuj&cego
60 ml toniku
1 plasterek grapefruta
5 li#ci mi$ty
Dodaj sk!adniki do szklanki z lodem,
dok!adnie wymieszaj i zaserwuj.

„MONIN Syrop Wild Strawberry 
#wietnie wspó!gra z b&belkami! 
Mo(esz go u(y% do stworzenia
smakowych koktajli na bazie 
szampana, gazowanych
lemoniad i spritzerów… 
Powód jest prosty: poziomka
ma wyró(niaj&cy si$, d!ugo
utrzymuj&cy si$ posmaka 
b&belki pozwalaj& uwolni%
go dwukrotnie!”


