
De rijke smaakaroma’s 
van de whiskey tegenover 
de zure smaken van 
citroen en sinaasappel 
opgefrist door Seven Up 
zorgen voor de ultieme 
smaaksensatie.

Mad Jack
Jack Daniel’s, Cointreau, 
Citroensap en Seven Up

Aardbeien en Lycheelikeur, 
Gin en Appelsap
De combinatie van zoete 
likeuren en een hint van gin 
maakt deze cocktail tot een 
echte zoete verassing! 

Sweet Surprise
Vodka, Perziklikeur, 
Cranberry en Sinaasappelsap
Een aangenaam tropische 
cocktail. De Vodka laat zich 
perfect mengen met de 
zoete perziklikeur en de 
zure vruchtensappen. 

Zuzu on the beach

Malibu, Limoensap, 
Mango en Ananas
Ontstaan op de stranden 
van Hawaii, zorgt deze 
fruitige cocktail voor het 
ultieme tropische gevoel.

Hula Hoop

Melonade
Vodka, Meloenlikeur, 
Citroensap en Seven Up
Met deze cocktail voelt 
elke slok als een heerlijke 
zomerse dag. De meloen 
en citroen gaan geweldig 
samen. Je drinkt hem weg 
als limonade.



Virgin on the beach Shirley temple
Ginger Ale en Grenadine
Deze mocktail is ooit verzonnen voor 
de gelijknamige Hollywood actrice 
toen zij nog jong was. Zodat zij op 
feestjes toch nog mee kon drinken.
 
Heerlijk zoet en fris. Wedden dat je 
de alcohol niet mist?

Mojito
Bacardi, Rietsuiker, Munt, 
Limoen en Sourcy Rood
Lang geleden ontstaan in het 
zonnige Cuba. Vandaag de dag is 
deze cocktail misschien wel de 
meest bekende cocktail. Ervaar de 
frisheid van de munt en limoen in 
combinatie met de zoete rum.

Tequila Sunrise
Tequila, Grenadine 
en Sinaasappelsap
Een zonsopgang in je glas.  
Geniet van de aangename 
smaak van sinaasappelsap en 
tequila met een vleugje 
grenadine.

Espresso Martini
Espresso, Kahlua, Vodka
Kan je niet kiezen tussen 
een kop koffie en een cocktail? 
Wie zegt dat dat moet?
Ervaar de ultieme smaaksensatie 
van de bitters van de espresso 
gebalanceed met een zoete 
koffielikeur. 

Cosmopolitan
Vodka, Cointreau, Cranberry en 
Limoensap
Een echte klassieker. Zoet, zuur 
en bitter. Deze cocktail heeft het 
allemaal. En dat alles verpakt in 
een mooi roze kleurtje. 

Zuzu on the beach
Vodka, Perziklikeur, Cranberysap 
en Sinaasappelsap
Waarom alleen drinken als het ook 
samen kan? Geniet samen van deze 
tropische cocktail. 

Strawberry Mojito
Bacardi, Rietsuiker, Munt, Limoen, 
Aardbeienlikeur en Sourcy Rood
De Mojito is zo populair dat er vele 
verschillende variaties op zijn 
ontstaan. Het is de Mojito zoals je 
hem kent maar dan in een zomers 
jasje. Heerlijk zoet en fris.

Mimosa
Cava, Cointreau en Sinaasappelsap
Zin in een frisse cocktail waarbij je 
ook nog wat vitamine C naar binnen 
kan slurpen? Kies dan voor deze 
feestelijke cocktail. Je zou bijna 
denken dat het gezond is.

Zuzu on the beach

Melonade

Perziksiroop, Cranberrysap 
en Sinaasappelsap
Een alcoholvrije variant op de 
Zuzu on the beach. Minder 
heftig maar zeker zo lekker!


