
 Zomer cocktails /  Summer cocktails

Mojito voor 2 Margarita voor twee

130 ml witte rum 4 delen Tequila Repo Sado
1½ limoenen in kwarten 2 delen Cointreau
verse muntblaadjes 2 delen limoensap
30 gram basterdsuiker zout
soda water naar smaak 2 kwarten limoen
ijsblokjes ijsblokjes

en een cocktail shaker

Mojito en Margarita, het is prachtig weer voor zomer cocktails

Een Mojito voor twee maak je zo

In twee stevige, gekoelde glazen doe je ieder een kwart limoen, takje munt en de helft van
de suiker. 

Stamp even op de munt & de limoen om smaak en geur naar buiten te brengen

Doe het ijs erbij in de glazen en schenk de rum erover.

Geef er lepels en sodawater bij, dan kan iedereen naar smaak bijvullen en roeren.

Een Margarita voor twee maak je zo

Doe de Tequila, Cointreau, limoensap en ijs in de cocktailshaker.

Shake alles stevig door elkaar.

Maak de rand van de gekoelde cocktailglazen nat en druk ze in zout.

Schenk de Margaritas in de cocktailglazen en zet op de rand van ieder glas een 
schijf limoen.

TIP! Het is geen cocktail maar een Italiaans kant&klaar, stevig alcoholisch zomerdrankje, 
Limoncello. Heerlijk met veel ijs en spuitwater. Als je deze zomer toevallig Italië bezoekt 
breng de originele Limoncello mee van vakantie.
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 Zomer cocktails /  Summer cocktails

Mojito for 2 Margarita for two

130 ml white rum 4 parts Tequila Repo Sado

1½ limes into quarters 2 parts Cointreau

fresh mint leaves 2 parts lime juice

30g caster sugar salt

soda water to taste 2 thick lime wedges

ice cubes ice cubes

and a cocktail shaker

Mojito & Margarita, It's lovely weather for summer cocktails 

How to make a Mojito for two

In two sturdy, chilled glasses you each do a quarter lime, a sprig of mint and half the 
sugar. 
Stamp on the lime and the mint to bring out the flavours and scent.
Drop the ice cubes in the glasses and pour the rum over it.
Serve with spoons and soda water, then anyone can top to taste and stir.

How to make a Margarita for two

Pour the Tequila, Cointreau, lime juice and ice in the cocktail shaker.
Shake the cocktail ingredients vigorously.
Wet the rim of the chilled cocktail glasses and press them in salt.
Pour the Margarita's in the cocktail glasses and stick a lime wedge on the rims.

TIP! It is not a cocktail but a ready made, powerful Italian summer drink, Limoncello. 
Lovely with lots of ice and sparkling soda water. If by any chance you visit Italy this 
summer bring an original bottle Limoncello home with you.
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