
JOUW TRIP VANUIT NEDERLAND NAAR GMUND.... 
MET KLEURRIJKE COCKTAILS



BLUEBLUE  HAWAIIAN 

De Blue Hawaiian is een tropische cocktail en eigenlijk
een beetje de blauwe versie van een Piña Colada!
Je maakt deze cocktail met rum, ananassap, Malibu,
kokosmelk en uiteraard Blue Curaçao voor zijn mooie
kleur!

Ingrediënten voor 2 personen:
Ananassap  120 ml
Blue curacao  60 ml
Kokosmelk  40 ml
Lichte rum  60 ml
Malibu   60 ml

Bereiding:
1.  Pak een cocktailshaker en doe hier wat 
 ijsblokjes in.
2.  Voeg de lichte rum, Malibu, Blue Curaçao,  
 kokosmelk en het ananassap toe. Shake!
3.  Pak een hurricane glas en schenk de cocktail  
 door een strainer erin. 
4.  Garneer met een stukje ananas.

ORANGEORANGE BLOSSOM 

In de Orange Blossom mixen we gin met sinaasappel-
sap, apricot brandy en cointreau. Je kan je eigen
variant ervan maken door naar smaak een beetje
limoensap en grenadine toe te voegen. En door de
grenadine krijgt ie ook nog eens een mooie rood-
oranje gloed!

Ingrediënten voor 2 personen:
Apricot brandy  40 ml
Cointreau  2 scheutjes
Gin   40 ml
Sinaasappelsap   200 ml
 
Bereiding:
1.  Pak een cocktailshaker en doe hier wat 
 ijsblokjes in.
2.  Voeg de gin, apricot brandy, het sinaasap  
 pelsap en een scheutje cointreau toe. Shake!
3.  Breng hem eventueel op smaak met een   
 ‘touch’ van limoensap en grenadine.
4.  Pak een wijnglas en doe hier wat ijsblokjes in.
5.  Schenk de cocktail door de strainer in het glas. 

PURPLEPURPLE RAIN 

Purple Rain is niet alleen een nummer van Prince,
maar ook een verrassend lekkere cocktail! Kan ook
niet anders, het is namelijk een mix van een Long 
Island Ice Tea en de Blue Lagoon. Met zo’n 
combinatie kan het ook niet mis gaan.

Ingrediënten voor 2 personen:
Blue curaçao  60 ml
Sprite   300 ml
Flügel   40 ml
 

Bereiding:
1.  Pak een longdrinkglas en doe hier wat
 ijsblokjes in.
2.  Schenk de Blue Curaçao, Flügel en als laatste  
 de Sprite erbij
3.  Garneer met een rietje en roer daarmee je  
 cocktail door.
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