
JULIUS MEINL 
ANNIVERSARY 
DRINKS

BITTER 
WITH A DROP OF 

GLITTER

BEAUTY & 
THE BEAN

Składniki

Przygotowanie

• Podwójne espresso (40g)
• Kostki lodu
• Sok pomarańczowy (30ml)
• Tonik (¾ szklanka)
• Likier pomarańczowy lub syrop pomarańczowy  

dla wersji bezalkoholowej
• Dżin (20g)
• Udekoruj ziołami i owocami cytrusowymi (np. skórką  

pomarańczy i tymiankiem)

Napełnij szklankę kostkami lodu i wlej tonik, aż wypełni trzy 

czwarte szklanki. Wymieszaj sok, likier i gin w innej szklance  

lub shakerze do koktajli. Przytrzymaj łyżeczkę nad szklanką  

z tonikiem – teraz delikatnie i powoli wlej mieszankę przez  

łyzeczkę do toniku. Teraz dodaj element ozdobny,  plaster  

owocu cytrusowego oraz gałązkę tymianku.

Składniki

Przygotowanie

• Pojedyncze espresso

• Kilka łyżek mlecznej pianki

•  Kieliszek (5g) likieru z orzechów laskowych  
(np. Frangelico) lub syropu z orzechów laskowych  
w wersji bezalkoholowej

•  Irlandzki likier śmietankowy (np. Baileys) lub 5g mleka 
dla wersji bezalkoholowej

• 5g mleka skondensowanego

Przygotuj jedno espresso dla siebie i jedno do przepisu. 
To przygotowane dla siebie wypij.
Do kubka wlać likiery i mleko skondensowane.
Teraz wlej espresso. Przygotuj piankę mleczną i połóż ją 
na wierzchu. Nadaj mu prawdziwy wiedeński melanż.



JULIUS MEINL 
ANNIVERSARY 
DRINKS

THE MEINL 
MIXTAPE

Składniki

Przygotowanie

• Podawane w szklance Julius Meinl Latte na kostkach 
lodu ze słomką

• 40g parzonej herbaty Julius Meinl Namaste Chai
• Podwójne Espresso
• 80ml mleka
• 10ml syropu waniliowego
• 20g syropu cukrowego
• Kostki lodu
• Udekoruj cynamonem, anyżem, goździkami  

lub inną przyprawą

Przygotuj bazę do herbaty na około 10 szklanek:
Zaparz 10g Namaste Chai w 200ml wrzącej wody.

Parzyć przez 10 minut, a następnie dodaj 300ml zimnej 

wody. Napełnij szklankę kostkami lodu, dodaj zimne mleko.

W dzbanku wymieszaj espresso, chai cold brew, syrop 

waniliowy i syrop cukrowy. Umieść kostki lodu w szklance 

i wlewaj powoli, aby uzyskać przyjemny efekt  

kaskadowania. Udekoruj cynamonem, goździkami  

lub anyżem.

THE ROYAL 
BUBBLES

Składniki

Przygotowanie

• 2 saszetki herbaty Julius Meinl „Rooibos Orange Cream”  
(przyszły „Sun-kissed Orange”)

• Wybrany likier z czerwonej gorzkiej pomarańczy (np. 
Aperol)

• Wino musujące
• 2 plastry pomarańczy
• Kostki lodu
• Liście mięty do przybrania

Zaparz herbatę „Rooibos Orange Cream” w ok. 200ml 
wrzącej wody. Odczekaj 5 minut. 
Napełnij szklankę kostkami lodu, pokrój jeden plaster  
czerwonej pomarańczy na ćwiartki i umieść w szklance.
Wlej 2 części gorącej herbaty, 1 część likieru  
pomarańczowego i 2 część wina musującego.
Udekoruj 2 połówkami plastra pomarańczy (lub skórką)  
i odrobiną liści mięty.

JuliusMeinlPoland

juliusmeinl.com.pl


