DRANKEN

LUKA’s
Kerstpunch
Een frisse punch met
Martini floreale, Ginger
beer en clementines

INGREDIENTEN

BEREIDING

- 1 fles Martini Floreale
(alcoholvrij)
- 1 fles Ginger beer
- sap van een halve pompelmoes
- 1 roze pompelmoes
- 1 halve limoen
- 6 clementines
- 1 halve granaatappel
- enkele blaadjes munt

1. Vul een ruime kom met ijsblokjes. Doe er
de alcoholvrije Martini Floreale, het ginger
beer en het sap van de pompelmoes in de
ruime kom en meng alles goed.
2. Pers de limoen en de clementines bij de
rest. Snijd een pompelmoes en de clementines
in stukjes en leg ze in de punch.
3. Snij de granaatappel in twee, klop de zaadjes eruit en voeg ze toe aan de punch. Pluk
wat takken munt af en laat ze mee marineren
in de punch.
4. Serveer in een leuk cocktailglas en geniet
met je gezelschap.
(Foto © Dagelijkse Kost)

DRANKEN

SANDRIENS
Gembersap

INGREDIENTEN

BEREIDING

- 2 geschilde citroenen
- 4 eetlepels honing
- 1 dikke gember

1. Rasp de gember grof en snij de geschilde
citroenen in twee.
2. Plaats de gember en halve citroenen in een
pot, zorg dat alles volledig onder water staat.
3. Laat alles samen koken en voeg 4 eetlepels
honing toe.
4. Plet de citroenen en zeef het hele mengsel.
Genieten maar!

(Foto © Paulienes keuken)

DRANKEN

TOMS
Cocktail French 75

INGREDIENTEN

BEREIDING

- 30 ml gin
- 10 ml suikersiroop
- 15 ml citroensap
- 90 ml champagne

1. Shake de gin, citroensap en suikersiroop in
een cocktailshaker, gevuld met ijsblokjes.
2. Strain de cocktail in een fluitglas en schenk
voorzichtig de champagne erbij.
3. Roer even kort door en garneer met wat
citroenzeste.
(Foto © Cookidoo)

DRANKEN

LINDA’s
Soepje uit de Champagne
(cocktail)

INGREDIENTEN (6 PERS)

BEREIDING

- 10 cl Cointreau
- 10 cl rietsuikersiroop
- 10 cl citroensap
- 1 fles champagne

1. Giet de Cointreau, de rietsuikersiroop en
het citroensap in een punchschaal of een bowl
met een twintigtal ijsblokjes.
2. Meng de ingrediënten en voeg er dan de
goedgekoelde champagne aan toe.
3. Giet de cocktail in een fluitglas of longdrinkglas. Versier eventueel met een half
schijfje citroen.
(Foto © Gourmandiseries)

