De bedste drinkopskrifter
CUBA
Ingredienser:
Grøn sodavand
Cuba Caramel (spiritus)
Isterninger
Sugerør
Fremgangsmåde:
Tag en flaske grøn sodavand og cuba carmel ud af køleskabet.
Tag et glas.
Held ca 2½-3 cl cuba carmel i glasset
Held derefter 1 - 2 isterninger i glasset
Held grøn sodavand i for resten.
Kom et sugerør i.
SKUMBANAN
Ingredienser:
Pisang ambon
Kakaomælk
Isterninger
Fremgangsmåde:
Et skvat (2-3 cl - eller efter hvor stærk den skal være, hvis ekstra stærk lidt vodka, kan ikke
smages) pisang ambon komme i et glas (gerne med isterninger).
Kakao hældes på og der Omrøres.
LABRE LAVE (VARIATION)
Ingredienser:
3 cl. Cuba caramel
6-8 cl. Cola
Eventuelt isterninger
Fremgangsmåde:
Tag to skefulde isterninger og kom dem i et glas. Hæld resterende ingredienser i.
Rør rundt.
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VODKA DE LUXE
Ingredienser:
Vodka
Sunquik koncentreret saft
Vand
Fremgangsmåde:
Bland det hele sammen.
BRANDBIL
Ingredienser:
Isterninger
2 cl Jägermeister
Rød sodavand
Fremgangsmåde:
Det hele i et glas og rør rundt
FILUR
Ingredienser:
vodka
Rød sodavand
Appelsinuice
isterninger
Fremgangsmåde:
Vodka, efter egen smag, og isterninger i glas. Tilsæt appelsinjuice i 3/4
af glasset og resten rød sodavand.
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GIN´O´CIDE
Ingredienser:
Billig Gin: ca. 75kr.
isterninger
Billig Børnecider fra Føtex eller Fakta.
ca. 14kr. for 2L.
Fremgangsmåde:
Hæld gin og cider i et glas fyld på med is. - billig cider der smager godt og ikke så sødt som
dåsecider.
ISBJØRN
Ingredienser:
2 cl Vodka
2 cl Blue bols
Sprite
Isterninger
Fremgangsmåde:
Isterninger i et glas, derefter vodka og blue bols el. lign. Tilsæt sprite til toppen.
HINDBÆR VODKA
Ingredienser:
Sunlolly frys-selv is med hindbær smag
Vodka eller CUBA Strawberry, CUBA Passion
Fremgangsmåde:
Blends isene og put vodka, så meget som du nu synes :-) Mums!
Kan også laves med fx cuba strawberry eller cuba passion
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JORDBÆR VODKA SMOOTIE
Ingredienser:
frosne jordbær
sukker
vodka
vand
Fremgangsmåde:
Put den ønskede mængde frosne jordbær, vodka og vand (ellers bliver det for stærkt) i blenderen..
smages til med sukker :) smager super lækkert og er en rigtig pigedrink ;)
SCREWDRIVER
Ingredienser:
5 cl vodka
Frisk appelsinjuice
1 appelsin skive
Masser af isterninger
Fremgangsmåde:
Kom vodka i et longdrinkglas med isterninger og fyld op med friskpresset appelsinjuice.
Rør rundt og pynt med en appelsinskive på glassets kant.
Man kan evt. skifte noget af juicen ud med en tilsvarende mængde danskvand for at få drinken
lidt friskere.

