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Americano 

Blanda 3 cl Campari och 3 cl Vermouth i ett glas med is. Fyll upp med club soda och 
gar-nera med en citronskiva. 

Applejack 

Häll 4 cl calvados i ett högt, smalt glas med tre stora isbitar. Fyll upp med cider och 
dekorera med några bitar rött äpple. 

Ballet Russe 

Rör 4 cl vodka med is, 1 cl svartvinbärslikör eller -vin och 0,5 cl pressad citron. Sila 
och servera i ett cocktailglas. 

Barkley Square 

Skaka 4 cl vodka med is, 2 cl bananlikör, 2 cl pressad citron och några droppar 
grenadine. Häll upp i ett högt glas och fyll upp med sida-vatten. 

Bee´s knees 

1 tsk honung rörs med 6 cl gin och 2 cl lime-juice. Skaka detta med is, sila och 
servera i cocktailglas. 

Black Russian 

Blanda 4 cl vodka med 2 cl Kahlua och is. Servera i ett lågt drinkglas utan fot. 
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Bloody Mary 

Blanda samman 3 cl vodka, 5 cl tomatjuice, 1 nypa sellerisalt, 1 stänk Tabasco, 3 
stänk Worchestersås, saft av ½ citron och några istärningar. Häll upp i högt glas och 

servera med en selleristjälk. 

Black velvet 

Fyll ett champagneglas till hälften med mousse-rande vin. Fyll upp med Guiness 
Stout eller annat mörkt öl. 

 

California Cooler 

Blanda 5 cl torrt vitt vin, 1 cl ananasjuice och 1 cl apelsinjuice i ett glas med isbitar. 
Fyll upp med lika delar Bitter Lemon och cider. 

Campari Soda 

Slå 4 cl Rosita, Campari eller annan bitter över några isbitar i ett drinkglas. Fyll upp 
med sodavatten, garnera med en halv citronskiva. 

Cool Magic 

Häll 4 cl melonlikör och 8 cl sodavatten i ett glas med is. Rör om. 

Crillon 

Rör 5 cl gin med is, 1 cl pressad apelsin och några droppar citron. Sila och häll upp i 
ett coupleglas och slå på lite champagne. Servera genast. 
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Cuba Libre 

6 cl rom 2 skivor citron som dekoration coca cola att fylla upp med 

Dry Manhattan 

Rör samman 1 cl torr vermouth med 5 cl bourbon och några isbitar. Sila upp i ett 
cock-tailglas. Vrid ur en citronskalsbit i glaset. 

El Morocco 

Blanda 2 cl gin och 2 cl Campari och 2 cl torr vermouth i ett glas med isbitar. Rör om 
och dekorera med en apelsinskiva. 

Enrico´s Cooler 

Blanda samman 5 cl vit, söt vermouth med 10 cl fruktsoda och stora isbitar. Servera 
i vinglas. 

 

Geting 

6 cl vodka ca 2 cl bananlikör ginger ale att fylla upp med 

Gimlet 

1 cl limejuice rörs med 3 cl gin och is, silas och serveras. 

Gin Fizz 

Skaka kraftigt samman saft av ½ citron, 1 tsk florsocker och 5 cl gin med mkt is. Sila 
upp drinken i ett smalt, högt glas och fyll sedan upp med sodavatten. Garnera med 

en citronskiva och servera med sugrör. 

Gin Sling 

4,5-6 cl gin skakas m 1 tsk florsocker o 5 cl pressad citron i en shaker med is., Allt 
hälles i ett högt glas som fyllts upp med kallt vatten/ sodavatten. 
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Gin Sour 

Skaka 5 cl gin med is, 2 cl pressad lime och 1 tsk florsocker. Servera med en isbit och 
ett cocktailbär i glaset och en limebit över glasets kant. 

Golden Gate 

2 cl iskall gin skakas med 6 cl kall apelsinjuice. Ingen is. 

 

Gröna Hissen 

Blanda 4 cl gin, 2 cl Grön Curacao och is i ett högt glas. Slå på Pommac och garnera 
med en skiva citron. Servera med sugrör och ett grönt cocktailbär. 

Harvey Wellbanger 

6 cl vodka hälles i ett högt glas med is. Fyll upp med nypressad apelsinjuice. Rör om 
och slå på 2 tsk Galliano eller Strega. 

Hennessy´s surprise 

Blanka iskall juice av en apelsin med cognac. 

Honolulu 

Skaka 4 cl ljus rom, is, 2 cl pressad apelsin och 3 stänk grenadine. Sila och häll i ett 
cocktail-glas. Vrid ur en skiva apelsin över och servera. 

Horse´s neck 

Skala liten citron, så att skalet bildar en lång spiral. Lägg det med 3-4 isbitar i ett 
högt glas, så att ena änden hänger över kanten. Fyll upp med ginger ale, så får du 
den alkoholfria vari-anten, Plain Horse´s Neck. Blandar du i 3 cl bourbon whiskey 

eller annat sprit, så får du Horse´s Neck With a Kick. 
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Humlan 

6 cl vodka ca 2 cl bananlikör coca cola att fylla upp med 

Hurricane 

Fyll ett högt glas till hälften med krossad is. Häll i saft av ½ citron, ½ apelsin och 4 cl 
whiskey. Rör om. 

Irish coffee 

Blanda 4 cl irländsk whiskey med 2 tsk farin-socker i ett glas på fot. Häll på hett, 
starkt kaffe och toppa med vispad grädde som deko-reras med grovmalet kaffe. 

Magnolia (alkoholfri) 

Blanda lite äggvita med 2 cl persikolag, 2 cl pressad citron, några droppar grenadine 
och lite vispgrädde samt tre-fyra isbitar i en shaker. Skaka kraftigt. Sila upp i ett 

cocktailglas som dekoreras med några bitar persika. 

Mexican Coffee 

Blanda samman 4 cl tequila med hett, starkt kaffe. Söta efter smak och toppa med 
lättvispad grädde. 

Moon Rocket 

3 cl cognac blandas med 9 cl champagne i ett högt champagneglas. Dekorera med 
rött cocktailbär. 

 

Moscow mule 

Blanda samman 3 cl pressad citron med 6 cl vodka i ett stort grogglas. Lägg i 3 
isbitar och fyll upp med ginger ale. Garnera med citron-skiva. 

Dea&Co. -2011-

http://www.google.se/imgres?q=drink+humlan&hl=sv&gbv=2&biw=1020&bih=808&tbm=isch&tbnid=wuJBNFGXz-UcpM:&imgrefurl=http://clarholm.com/drinks/drinkrecept.php&docid=JsM1lqgtc_3JhM&imgurl=http://clarholm.com/drinks/drink_files/humlan.gif&w=144&h=236&ei=jnrmTuT6FuSC4gSP6LipBQ&zoom=1�
http://www.google.se/imgres?q=drink+Moscow+mule&hl=sv&gbv=2&biw=1020&bih=808&tbm=isch&tbnid=O8tUSjssjt3bcM:&imgrefurl=http://www.spisa.nu/action/drinkOst%3Bjsessionid%3D34AF9B94C82CB3D00D81783A97D71270%3FdrinkId%3D10246&docid=gSrgVGKhXhtcxM&itg=1&imgurl=http://www.spisa.nu/drinkImages/di_10246_2.jpg&w=240&h=240&ei=1nrmTvONB6Hl4QTi8fSABQ&zoom=1�


Mousetrap 

Doppa kanten på en stor cognackupa i vatten och sedan i strösocker. Ställ glaset i 
frysen. Blanda 6 cl Southern Comfort och 2 cl grenadine med 10 cl nypressad juice 

av bloda-pelsin och häll i glaset. Lägg i två stora isbitar och fyll upp med torrt 
mousserande vin. Häng två färska körsbär och en skiva apelsin över glaskanten. 

Servera med ett tjockt sugrör. 

New Yorker 

Blanda samman 4 cl skottsk whiskey med 1 cl limejuice och några droppar 
grenadine. Skaka detta med krossad is. Servera med 1 isbit och en bit apelsinskal i 

glaset. Om du vill kan du slå över en sked rödvin innan drinken serveras. 

Orange Blossom 

3 cl pressad apelsin blandas med 3 cl gin. Skakas med is, silas och serveras. 

Orange Nog (alkoholfri) 

Blanda saft av 2 apelsiner, 5 isbitar, 1 ägg och 1 tsk honung i en elektrisk mixer. 
Servera genast! 

Paris Milk 

Skaka 12 cl mjölk med is och 2 cl Pernod. Sila och servera. 

 

Pina Colada 

Blanda 6 cl Western Pearl eller Caribia Rom med 9 cl osötad ananasjuice och is i en 
mixer. Serveras med iskuber i ett högt glas och små bitar av ananas. Idag har man 

oftast 4-6 cl cocosnötsmjölk i drinken. 

Pine Wine 

Blanda 10 cl halvtorrt vitvin med 2 cl ananas-juice och 10 cl mineralvatten. Servera 
med en bit ananas och is. 

Pink Lady 

Skaka 4½ cl gin med några droppar grenadine, krossad is och 1 tsk äggvita eller 
vispgrädde. Sila och servera i cocktailglas. 
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Radlermass 

Blanda lika delar ljust öl och iskall citronläsk och servera i höga smala ölglas med 
fot. 

Rail Splitter (alkoholfri) 

Blanda 2 tsk florsocker med saft av 1 citron och häll i ett högt glas. Fyll upp med 
ginger ale. 

 

Red Robin 

Blanda 5 cl rödvin med ½ cl grenadine, saft av ½ apelsin och ½ citron i ett glas med 
is. Rör om och dekorera med en skiva apelsin eller citron samt ett cocktailbär på en 

tandpetare. 

Screwdriver 

4 cl vodka blandas med 16 cl iskall apelsinjuice och slås i ett högt glas med några 
istärningar. 

Shirley Temple (alkoholfri) 

Slå 1 stänk grenadine i ett högt champagneglas och fyll upp med ginger ale. 
Dekorera med ett rött cocktailbär. 

Sprinkler 

Skaka 3 cl kall gin tillsammans med is, 3 cl vermouth och 1 cl limejuice. Sila upp i ett 
stort vinglas med tre-fyra isbitar som färgats med röd karamellfärg. Fyll upp med 

Ramlösa eller annat mineralvatten. Dekorera med strimlat gurkskal. 

Dea&Co. -2011-

http://www.google.se/imgres?q=drink+Red+Robin&start=232&hl=sv&gbv=2&biw=1020&bih=808&tbm=isch&tbnid=KK6mFd4s8cGgVM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/Dan-Drown-For-Washington-City-Council/190605557661179&docid=Z4IiKqebSO-r3M&imgurl=http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/313221_212601158794952_190605557661179_536544_979650_n.jpg&w=260&h=205&ei=0XvmTsuxDqKh4gSHstCDBQ&zoom=1&chk=sbg�


 

Spritzer 

Fyll ett glas till 2/3-delar med torrt vitt vin. Fyll upp med mineralvatten. Dekorera 
med en bit citron. 

Stork Club Cooler 

Skaka 4 cl gin, is, saft av ½ apelsin och 1 tsk socker. Sila i ett högt glas med krossad 
is och olika bitar av frukt (persika, ananas, körsbär...). Servera med sugrör. 

Swedish Entry 

Blanda 4 cl Årsta Brännvin med 5 cl nypressad apelsin och ett stänk Bäska Droppar 
tillsam¬mans med 2 cl Nyköpings Brännvin. Skaka med is i shaker, sila och häll upp i 

ett stort champagneglas. Fyll upp med mousserande vin. 

 

Tequila Sunrise 

Häll 6 cl tequila i ett högt, smalt glas med några isbitar. Fyll upp med apelsinjuice 
och häll sedan försiktigt lite grenadine längs glasets kant så att det bildar en 

”soluppgång” på glasets botten. 

Tequador 

Skaka 3 cl tequila med is, 4 cl ananasjuice och några droppar lime. Sila upp i ett 
oldfashioned glas med krossad is och toppa med några droppar grenadine. 

The original cooler 

Skala en citron så att skalet bildar en lång spiral. Placera denna över kanten på ett 
högt, smalt glas. Lägg i 3 stora isbitar, slå i 4 cl skotsk whiskey och fyll upp med 

kolsyrat vatten. 

Tom Collins 

Slå saften av 1 citron o 1 tsk florsocker i en shaker. Slå i 5 cl gin o 4 istärningar. 
Skaka ingredienserna o häll dem i ett högt glas, slå på sodavatten o servera. 
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TV-cocktail (alkoholfri) 

Blanda samman 1 äggula med 1 msk strösocker i ett högt glas och rör till en vit, 
porös massa. Häll i iskall apelsinjuice och blanda väl. Ser¬vera. 

Waldorf cocktail 

Skaka samman 3 cl punsch med is, 1½ cl gin och 1½ cl pressad lime. Sila upp i ett 
cocktail-glas. 

Whiskey Sour 

Saften av ½ citron, ½ tsk florsocker, 5 cl bourbon whiskey och lite äggvita skakas 
mkt kraftigt med is. Sila och garnera med ett rött cocktailbär. 

 

Vargtass 

Häll 3 cl vodka och 3 cl lingondricka i ett lågt drinkglas med mycket is. 

Vodka cooler 

Slå ½ tsk florsocker i ett smalt, högt glas. Häll på 6 cl sodavatten och rör om så att 
sockret löser sig. Skala en apelsin och en citron med potatisskalare till långa spiraler 

som hängs över glaskanten. Häll krossad is i två tredjedelar av glaset och slå 6 cl 
vodka över. Fyll upp med ginger ale. 

Vodka Twister 

Häll 6 cl vodka och saft av ½ citron i ett högt glas. Lägg i 4 isbitar och en bit 
citronskal, fyll upp med ginger ale. 
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