Kinnie
Coffinnie

Składniki:
Espresso 50 ml

Kinnie

Glimmer
of Summer

Składniki:
Sok z ½ cytryny
Truskawki 3-4 sztuki
Lód

Kinnie

W kieliszku do wina zmieszaj sok z połówki cytryny
z owocami, które akurat masz pod ręką (polecamy
truskawki, jeżyny, maliny, borówki), oraz z Kinnie.
Szkło uzupełnij lodem (możesz go skruszyć lub użyć
całych kostek) i udekoruj rozmarynem.

Włoski bitter pomarańczowy
Prosecco
Pomarańcza

Kinnie

Kinnie
Bikini

Składniki:
Whisky 50 ml
Lód
Limonka

Kinnie

Wypełnij szklankę lodem. Następnie wlej do niej
whisky i uzupelnij Kinnie. Dorzuć plasterek
limonki dla poprawy aromatu.

Składniki:
Rum przyprawowy (Sailor Jerry) 40 ml
Syrop jabłkowo-tymiankowy 20 ml

Wlej rum, syrop jabłkowo-tymiankowy oraz sok
z cytryny do naczynia. Podgrzej do preferowanej
temperatury i przelej do wysokiej szklanki.
Dopelnij Kinnie.

Heat
meUp
Przygotuj szklankę lub kubek. Wlej do podgrzewacza
herbatę miętową, syrop cukrowy, sok pomarańczowy
oraz Kinnie. Podgrzej i przelej do kubeczka.

Milano Torino /
Valetta
Wybierz do tego drinka kieliszek i wypełnij go lodem.
Następnie wlej równe porcje włoskiego bittera
i słodkiego czerwonego wermutu. Wszystko
uzupelnij Kinnie i dorzuć plasterek pomarańczy
dla poprawy aromatu.

Składniki:

Przygotuj do tego drinka kieliszek i wypełnij go lodem.
Następnie wlej równe porcje włoskiego bittera
i prosecco. Wszystko uzupelnij Kinnie i dorzuć
plasterek pomarańczy dla poprawy aromatu.

Użyj dowolnej szklanki i wypełnij ją Kinnie.
Nie zapomnij o lodzie! Uzupełnij szkło porcją
espresso, wylewając ją powoli na maltański napój.

Kinnie
& Chill

Kinnie
Kiss

Sok z cytryny 25 ml

Kinnie top up

Paloma
from Malta
Przygotuj szklankę do drinków. Wlej tequilę
i sok z limonki, a następnie dodaj szczyptę soli.
Na koniec uzupelnij calosc Kinnie.

Składniki:
Herbata miętowa 50 ml
Syrop cukrowy 20 ml
Sok pomarańczowy 20 ml

Kinnie 100 ml

Poland
or Malta?

Składniki:
Tequila 40 ml
Sok z limonki 20 ml
Szczypta soli – to tyle,
ile zmieści się między opuszkiem
palca wskazującego a kciukiem

Kinnie top up

Składniki:
Wiśniówka 50 ml

Kinnie top up

Prosty, ale niezwykle smaczny drink. Do szklanki
z lodem wlej wiśniówkę. Dolej Kinnie
do pelna.

Składniki:
Włoski bitter pomarańczowy
Czerwony wermut
Lód

Kinnie

Kinnie
Collins
Wymieszaj wódkę z sokiem z limonki i syropem.
Możesz użyć do tego shakera lub blendera.
Calosc dopelnij Kinnie oraz lodem.

Składniki:
Wódka 40 ml
Sok z limonki 20 ml
Syrop śliwkowo-cynamonowy 20 ml

Kinnie top up

