
Zmrzlinové  
koktejly  
PODLE BUGSY‘S BARU

Šéfbarman pražského 
Bugsy‘s baru Jan Braniš připravil 
několik zajímavých receptů, ve 
kterých skvěle spojil barmanské 
řemeslo s výbornou zmrzlinou 
Prima. Netradiční alkoholické 
koktejly přijdou vhod za každého 
počasí. Dobrou chuť & Na zdraví!

Řádná porce staře-
ného kubánského 
rumu, doplněná 
osvědčenou kombi-
nací máty a limetek, 
osvěžená citrónovým 
sorbetem a šumivým 
vínem.

• 2 lžíce citronového 
sorbetu Prima - přímo 
do skla

• 4 cl Havana Club Añejo  
7 Años

• 2 cl čerstvé limetkové 
šťávy

• 1,5 cl cukrového sirupu
• 2 střiky Angostury
• 5 cl šumivého vína

Citronový sorbet vložíme 
přímo do sklenice a přes 
zmrzlinu přecedíme 
vyšejkrované ingredience. 
Ozdobíme čerstvou mátou 

Populární „bílý 
Medvěd“ doplněný 
skvělou karamelovou 
zmrzlinou.

• 2 lžíce karamelové 
zmrzlina Prima - přímo 
do skla

• 4cl vodky
• 2cl smetany 40%
• 2cl kávového likéru

Karamelovou zmrzlinu 
vložíme přímo do sklenice 
a přes zmrzlinu přecedíme 
vyšejkrované ingredience. 
Ozdobíme celými kávovými 
zrnky a servírujeme se 
lžičkou.

Klasické jahodové 
Daiquiri s bohatou 
jahodovou krémovou 
chutí s lehkým  
dotekem vanilky.

• 45g jahodového sherbetu 
Mrož PRIMA

• 4cl Havana Club Añejo  
3 Años

• 1,5 kávové lžičky  
vanilinového cukru

• 2cl čerstvé citronové 
šťávy

Vše umixujeme v mixéru  
s ledovou tříští, ozdobíme 
čerstvou jahodou  
a podáváme s brčkem.
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Poctivý kokosový shake 
osvěžený citrónovým 
sorbetem.

• 2 lžíce citronového sorbetu 
Prima

• 4cl smetany 40%
• 8cl mléka
• 2cl kokosového sirupu

Vše umixujeme a ozdobíme 
plátky kokosu a citronovou 
kůrou. Podáváme s brčkem.

LEMON & COCONUT 
SHAKE

Populární „bílý 
Medvěd“ doplněný 
skvělou karamelovou 
zmrzlinou.

• 2 lžíce karamelové 
zmrzlina Prima - přímo 
do skla

• 4cl vodky
• 2cl smetany 40%
• 2cl kávového likéru

Karamelovou zmrzlinu 
vložíme přímo do sklenice 
a přes zmrzlinu přecedíme 
vyšejkrované ingredience. 
Ozdobíme celými kávovými 
zrnky a servírujeme se 
lžičkou.

PIECE OF PASSION 
2017

Cosmopilotan  
v malinovém kabátě 
s vanilkovou zmrzlinou

• 1 lžíce vanilkové zmrzliny 
Prima - přímo do skla

• 3 cl vodky
• 8 ks čerstvých nebo  

mražených malin
• 2 cl limetkové šťávy
• 3 cl brusinkového džusu
• 2 cl pomerančového likéru 

Cointreau

Do skleničky vložíme  
vanilkovou zmrzlinu.  
Zbylé ingredience  
vyšejkrujeme a přes fine 
strainer (čajové sítko) 
přecedíme přes zmrzlinu. 
Servírujeme s pomerančo-
vou kůrou a lžičkou.

RASPBERRY & VANILLA 

COSMOPOLITAN

www.primazmrzlina.cz


