


Weźcie swoją czapkę i szalik, bo lato już za nami!
Mamy dla was całą gamę pysznych koktajli,

idealnych na długie, jesienno–zimowe wieczory.
 

Dzięki naszym tradycyjnie warzonym napojom
i mixerom stworzycie rozgrzewające drinki, idealne do picia

zarówno przy barze jak i przy domowym kominku.



London Mule

Brytyjska wariacja na temat klasycznego 
Moscow Mule łączy ze sobą jałowcowy aromat ginu 

z pikantnością piwa imbirowego, a limonka 
dodaje cytrusowej świeżości.

50ml ginu 
125ml Fentimans Ginger Beer

łyżka soku z limonki

Koktajl buduj na lodzie w wysokiej szklance
i udekoruj ćwiartką limonki



Klasyk w nowej odsłonie. 
Nasze tradycyjnie fermentowane piwo imbirowe

 idealnie łączy się z doprawionymi rumami.

50ml rumu Kraken
(lub innego rumu przyprawianego)

150ml Fentimans Ginger Beer
łyżeczka soku z limonki

Koktajl buduj w niskiej szklance na lodzie
i podawaj z ćwiartką limonki.

Gniew Oceanu



Rozgrzewająco–orzeźwiający koktajl
nie musi mieć wcale dużo procentów!

Jabłkowy smak cydru i pikantność naszego piwa 
imbirowego tworzą wyjątkowo smaczny poncz.

125ml Fentimans Ginger Beer
150ml Cydru Jabłkowego

10-15ml syropu dyniowego (Pumpkin Spice)

Koktajl buduj w kubku na lodzie, udekoruj
gwiazdką anyżu, ćwiartką limonki i plasterkami jabłka

Imbirowe Jabłko



Rabarbarowy Gin Buck

Często najlepsze drinki to również te najprostsze. 
Orzeźwiający, rabarbarowy gin idealnie 

łączy się z korzennym, rozgrzewającym Ginger Ale, 
tworząc świetną kompozycję na złotą jesień.

50ml ml ginu rabarbarowego
125ml Fentimans Ginger Ale

Koktajl buduj na lodzie,
udekoruj długimi plastrami rabarbaru



Gin Sloe wyjątkowo dobrze się sprawdza na zimną 
pogodę. Dodaj do niego naszego rabarbarowego 
toniku by uzyskać słodko– pikantną odmianę 

klasycznego Ginu z Tonikiem. 

50ml ginu Sloe 
125ml Fentimans Pink Rhubarb Tonic Water

Koktajl buduj na lodzie, 
udekoruj plasterkami cytryny i liścmi mięty

Rabarbarowy Poncz



Nic nie smakuje zimą tak jak cynamon. Spróbuj naszej 
świątecznej wariacji na temat klasycznego Collinsa. 

50ml wybranego Whisky
25ml świeżego soku z cytryny
10ml syropu cynamonowego

10ml miodu
125ml Fentimans Ginger Ale

Koktajl buduj na lodzie,
udekoruj plasterkiem cytryny i laską cynamonu

Cynamonowy Collins



Zimowy Kubek

Zima za oknem to idealna wymówka by podkręcić
trochę temperaturę serwowanych drinków. 

Daj się rozgrzać naszemu Zimowemu Kubkowi! 

25ml ginu Sloe 
125ml Fentimans Ginger Beer

125ml Cydru
10ml syropu z kwiatów Bzu

Wszystkie składniki wlej do niewielkiego garnka 
i doprowadź do delikatnego bulgotania – podawaj

w kubku z plasterkiem jabłka



Różana Śnieżka

Throwback do lat 80tych
z brytyjskim klasykiem w nowym wydaniu! 

75ml Adwokatu
125ml Fentimans Rose Lemonade

Udekoruj posypką z cynamonu
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