
 
 

   

 

 
 

 
 
Vrij vertaald betekent mocktail ‘nepcocktail‘. Een mocktail is net zoals een cocktail een 
explosief smaakbommetje met alles erop en eraan, maar dan zonder alcohol.  
 
Het idee achter de mocktails is om te genieten van leuke momenten met vrienden op 
een verantwoorde manier. Het is dus een ideale oplossing voor wie geen alcohol drinkt. 
 
De basisingrediënten van mocktails zijn:  
 
- Smaakversterkers die je drankje oppeppen zoals kruiden, rietsuiker, honing, agavesiroop 
en specerijen zoals bijvoorbeeld kaneel en steranijs. 
- Azijn: appelazijn, balsomicoazijn, aardbeienazijn,… 
- Limonades, andere frisdranken en thee/infusies 
- Vruchten- en groentensapjes bij voorkeur vers gemaakt. 
- Zuivelproducten zoals yoghurt, melk en roomijs. Zij maken je smoothies en shakes extra romig, 
waardoor ze fluweelzacht worden. 
- Siropen: suikersiroop, grenadine, vlierbloesemsiroop, crème de casis, viooltjessiroop,… 
- Ijsblokjes of crushed ijs – je kan gebruik maken van ijsblokjes met een smaakje of met een 
smaakgever om je drankjes een leuke look en extra smaakje te geven. 



 
 

   

Barmaterialen 
 
Net zoals bij het maken van cocktails, hebben we voor het maken van mocktails ook de nodige 
materialen nodig.  
 
Benoem de onderstaande barmaterialen en noteer waarvoor deze gebruikt worden. 
 

Benoem onderstaande barmaterialen. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Glazen 
 
De presentatie van je mocktail is bijna even belangrijk als 
de smaak. Net zoals bij cocktails zijn er 
tientallen glazen waarin je je hemels drankje 
kan serveren. De populairste glazen zijn longdrink-, highball, 
champagne-, en tumblerglazen.  
 
Voor warme mocktails voorzie je best een hittebestendig glas 
/ theeglas. Hoewel het tot enkele jaren geleden nog heel 
belangrijk was om je cocktails in ‘het juiste glas’ te serveren, 
houden we tegenwoordig eerder van originaliteit. Mason jars, 
bowls, uitgeholde vruchten,…alles kan! Zolang je ‘glas’ 
maar mooi oogt en handig is om uit te drinken, zit je goed!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
Afwerking en garnituren 
 
Werk met kwaliteitsvolle ingrediënten. Zorg ervoor dat wanneer je vers fruit en groenten gebruikt, 
dit voldoende rijp is. Kies voor mooie en onbeschadigde vruchten en groenten, kruiden en specerijen. 
De afwerking van je mocktail en ice tea is minstens even belangrijk dan de smaak. Veelal zal de 
afwerking nog een extra smaak toevoegen zodat het gebruik van goede producten onontbeerlijk is.  
 
 
Maak zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke garnituren. Plastiek figuurtjes, parasolletjes, … hebben 
geen meerwaarde voor je drankjes en maken de presentatie eerder goedkoop.  
 
Rietjes zullen vanaf 2021 niet meer uit plastiek mogen gemaakt worden. Er zijn ecologische 
alternatieven op de markt gaande van bamboo en papier tot herbruikbare rietjes van siliconen, glas, 
roestvrij staal, … Bij het gebruik van herbruikbare rietjes moet er uiteraard op toegekeken worden 
dat we zeer hygiënisch te werk gaan. Papieren rietjes hebben soms het nadeel dat ze smaak afgeven. 
 
Houd je bij de keuze van garnituren voor je drankjes bij de ingrediënten die al in de bereiding 
aanwezig zijn.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
Nog enkele nuttige tips! 
 

• Werk met vers seizoensfruit en seizoensgroenten. De smaakbeleving zal hierdoor nog 
intenser zijn. 

• Gebruik voor het aanzoeten van je bereidingen eerder rietsuikersiroop. Mijd het 
toevoegen van griessuiker. Deze zal minder goed oplossen in koude bereidingen. 

• Experimenteer door een aantal siropen zelf te maken. Deze kan je in flessen in de koelkast 
ruim enkele weken bewaren. 

• Een geslaagde creatie is een combinatie tussen zoet en zuur, eventueel aangevuld met wat 
bitter. 

• Opgelet met het gebruik van ijsblokjes en crushed ijs. De mocktail kan hierdoor snel gaan 
verwateren. 
 

 
 
 
 

 
Decoratieve ijsblokjes maken 

 
 
 
Benodigdheden:  
- rode bessen, blauwe 
bessen, muntblaadjes, citroen, 
sinaasappel, pompelmoes, 
braambessen, frambozen, 
rozemarijn, kaneelstokjes, 
eetbare bloempjes,… 
 
 
 
 

 
Bereiding:  
 

- Was het fruit en de kruiden. 
- Maak mooie zestekrullen van de citrusvruchten.  
- Verdeel de specerijen in kleinere stukjes. 
- Neem zuivere ijsblokvormen en verdeel vruchten, kruiden en specerijen in de hokjes. 
- Vul aan met water en plaats in de diepvries. 

 
 



 
 

   

Pina Colada mocktail 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 8 dl kokosmelk 
- 1 liter ananassap 
- 8 eetlepels vanille roomijs  
- 1 verse ananas 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Snijd 10 partjes ananas om later als garnituur te gebruiken. 
- De rest van de ananas schillen en in stukken snijden. 
- Doe de ananasstukjes samen met het ananassap, de 

kokosmelk en het roomijs in de blender. 
- Goed mixen. 
- Doe enkele ijsblokjes in de glazen en schenk hier de pina 

colada op. 
- Afwerken met een partje verse ananas. 

 
 
Hugo Raspberry Dream 

 
Benodigdheden voor 10 personen: 
- 15 cl vlierbloesemsiroop 
- 1,5 liter Sprite zero 
- Citroensap 
- 10 blaadjes verse munt 
- 10 frambozen 
- 10 slierten zeste van onbehandelde citroen 
- Ijsblokjes 
 
 
 
 

 
Bereiding: 

- Maak met een canneleur mooie zestesliertjes van de citroen. 
- Pers 2 citroenen en vang het sap op. 
- Schenk de vlierbloesemsiroop (1,5 cl per cts.) en 1 koffielepel citroensap (per cts.) in een shaker 

met wat ijs. 
- Roer goed om. 
- Schenk met behulp van een strainer in het glas. 
- Voeg per glas 2 ijsblokjes toe. 
- Voeg een citroenzeste, een framboos en een muntblaadje toe. 
- Vul het glas aan met 1,5 dl Sprite zero. 
- Serveer onmiddellijk 

 
 



 
 

   

Virgin Mojito 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 8 dl Sprite 
- 1 liter sterk bruiswater 
- Sap van 8 limoenen 
- 4 handen muntblaadjes  
- Ijsblokjes 
- 10 partjes limoen 
- 10 muntblaadjes 

 
Bereiding: 

- Haal de muntblaadjes van de steeltjes en spoel ze 
voorzichtig. Houd 10 mooie muntblaadjes apart. 

- Snijd 10 partjes limoen. 
- Pers de overige limoenen uit en vang het sap op. 
- Meng het limoensap met het bruiswater. 
- Hak de munt fijn en voeg deze toe aan het water 

met limoensap. 
- Plaats in de koeling en laat even trekken. 
- Net voor het doorgeven de Sprite toevoegen. 
- Doe enkele ijsblokjes in het glas, schenk er de mojito op. 
- Werk het geheel af met een limoenpartje en een muntblaadje. 

 
 
Citrus splash 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 3 roze pompelmoezen 
- 10 eetlepels vloeibare honing  
- 10 takjes munt 
- 1,5 liter water met fruitsmaak (Spa 

citrusfruit) 
 
Bereiding: 

- Schil de pompelmoezen. 
- Snijd de partjes uit tussen de vliezen. 

Vang het sap op dat hierbij vrijkomt. 
- Houd 10 partjes apart als garnituur. 
- Haal de muntblaadjes van de steeltjes en spoel deze voorzichtig.  
- Houd 10 mooie blaadjes opzij als garnituur. 
- Snijd de munt grof. 
- De pompelmoespartjes stampen met de cocktailstamper. 
- Doe ijsblokjes in de shaker. Voeg geplette pompelmoes, honing, grof gesneden munt en 

spuitwater toe. 
- Goed shaken. 
- Leg enkele ijsblokjes in het glas en giet de mocktail uit de shaker. 
- Werk af met een partje pompelmoes en een blaadje munt. 

 



 
 

   

Gentil et Amer 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 3 roze pompelmoezen 
- 10 flesjes Fever-Three Mediterranean tonic 
- 20 blaadjes salie 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Schil de pompelmoezen. 
- Snijd de partjes tussen de vliezen en vang het 

sap op dat hierbij vrijkomt. 
- Leg 10 partjes opzij als garnituur. 
- Pers de rest van de pompelmoezen uit en 

vang het sap op. 
- Snipper de salie fijn. 
- Doe in een glas enkele ijsblokjes en voeg 4 cl pompelmoessap toe. 
- Strooi wat gesnipperde salie in het glas. 
- Vul verder aan met tonic. 
- Werk de mocktail af met een partje pompelmoes. 

 
 
Virgin Bloody Mary 
 

Benodigdheden voor 10 personen: 
- 10 flesjes tomatensap (20 cl) 
- 20 cl citroensap 
- Worchestershire saus 
- Tabasco  
- Mierikswortelrasp 
- 10 fijne stengels selder 
- Ijsblokjes 
 
 
Bereidingswijze: 
- Reinig de selder, was en snijd in fijne reepjes  
van 15 cm lang. 
- Doe ijs in een shaker. 
- Voeg tomatensap, 2 cl citroensap, 2 druppeltjes 
Worchestershire saus, 2 druppeltjes Tabasco en ¼ theelepel 
mierikswortelrasp toe. 
- Shake het geheel. 
- Doe ijsblokjes in het glas en schenk er de mocktail over. 
- Werk af met een selderstaafje. 



 
 

   

Bésame 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 1,5 liter appelsap 
- 4 dl vers geperst sinaasappelsap  
- 5 dl ananassap 
- 1 dl vers geperst citroensap 
- Grenadinesiroop 
- Munt 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Haal de muntblaadjes van de takjes 
en was ze voorzichtig. 

- Houd 10 muntblaadjes opzij als 
garnituur.  Hak de rest van de muntblaadjes fijn. 

- Doe ijs in een shaker samen met 15 cl appelsap, 4 cl sinaasappelsap, 5 cl ananassap, 1 cl 
citroensap en wat fijngesneden munt. 

- Shake het geheel. 
- Doe enkele ijsblokjes in een longdrinkglas. 
- Schenk een klein scheutje grenadinesiroop in het glas.  
- Plaats een barlepel in het glas en schenk het fruitsap voorzichtig in zodat er onderaan het glas 

een laagje grenadine blijft. 
- Haal de lepel voorzichtig weg en werk de mocktail af met een blaadje munt. 

 
 
 
Crodino Spritz 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 5 flesjes Crodino (10 cl) 
- 6 dl sterk bruisend water 
- 6 dl Sprite  
- 10 schijfjes komkommer 
- 10 schijfjes sinaasappel 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Was de sinaasappel en snijd deze in partjes. 
(bewaar als garnituur) 

- Was de komkommer en snijd in fijne, ronde 
plakjes. (bewaar als garnituur) 

- Doe enkele ijsblokjes in een glas. 
- Voeg per glas 5 cl Crodino, 6 cl Sprite en 6 cl 

bruiswater toe. 
- Werk af met een schijfje komkommer en een 

partje sinaasappel. 
 
 



 
 

   

 
Virgin Meloen Mojito 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 1,5 liter Ginger Ale 
- 500 gram watermeloen 
- 1 Cavaillon meloen 
- 3 limoenen  
- Munt 
- 4 eetlepels rietsuiker 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Pers de limoenen en vang het sap op. 
- Schil en snijd de watermeloen. Haal de pitten uit 

het vruchtvlees. 
- Schil en snijd de Cavaillon meloen. 
- Voeg aan het vruchtvlees de rietsuiker en het limoensap toe en mix alles tot een gladde puree. 
- Pluk de muntblaadjes van de steeltjes, was ze en houd enkele apart als garnituur. 
- De overige muntblaadjes snijd je fijn en meng je onder de meloenpuree. 
- Plaats het mengsel in de koelkast en laat trekken. 
- Druk het meloenmengsel na het trekken door een zeef en vang het sap op. 
- Doe ijsblokjes in een glas en dit met 5 cl van het meloensap. 
- Vul het glas aan met de Ginger Ale en werk af met een muntblaadje. 

 
 
Sangria met appel en druif 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- I liter citroenlimonade 
- ½ liter druivensap 
- Sap van 2 limoenen  
- ½ liter appelsap 
- 2 sinaasappelen 
- 2 appels 
- Trosje druiven 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Haal de druiven van het steeltje, was ze en snijd ze 
in twee. Verwijder indien nodig de pitjes. 

- Was de sinaasappelen. Verdeel ze in twee en versnijd verder in dunne plakjes. 
- Was en schil de appelen en snijd deze in macedoïne. 
- Doe het fruit in een kom en overgiet met het druivensap, het appelsap en het limoensap. 
- Plaats de kom in de koelkast om te trekken. 
- Voeg net voor het serveren de citroenlimonade toe. 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas. Verdeel er een lepel fruit over. 
- Schenk het sap in een karaf en vul de glazen. 
- Voorzie een barlepel. 



 
 

   

Sangria met appel en kersen 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 1,5  liter kersensap 
- 1,5  liter appelsap 
- Sap van 4 limoenen 
- 2 sinaasappelen  
- 2 appelen 
- Trosje witte druiven 
- Trosje blauwe druiven 
- 1 bakje blauwe bessen 
- 2 Conference peren 
- 1 Cavaillon meloen 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- De meloen halveren, pitten verwijderen en met behulp van een parissiennelepel bolletjes 
vormen. 

- Haal de druiven van de steeltjes, spoel ze en snijd ze in twee. Verwijder indien nodig de pitjes. 
- Was de blauwe bessen voorzichtig. 
- Was en schil de appelen en de peren. Versnijde de vruchten in macedoïne. 
- Was de sinaasappelen. Verdeel ze in twee en versnijd verder in dunne plakjes. 
- Breng al het fruit samen in een mengkom en schenk er het appelsap, het kersensap en het 

limoensap overheen. 
- Plaats het geheel in de koelkast om te trekken.  
- Doe een aantal ijsblokjes in een glas. Doe een lepel fruit in het glas en vul aan met het sap. 
- Serveer met een barlepel. 

 
 
Virgin Gin Tonic 
 

Benodigdheden voor 10 personen: 
- 6 dl Monin Gin (alcoholvrije gin siroop) 
- 10 flesjes tonic (20 cl) 
- 10 takjes rozemarijn 
- 10 schijfjes komkommer 
- 10 partjes limoen  
- Ijsblokjes 
 

Bereiding: 
- Breng in een longdrinkglas enkele ijsblokjes 
en schenk er 6 cl Monin gin siroop op. 
- Geef een flesje tonic van 20 cl apart mee. 
- Werk de longdrink af met een partje limoen, 
een schijfje komkommer en een takje 
rozemarijn. 
- Serveer met een barlepel. 

 
 



 
 

   

 
Virgin Campari orange / Virgin Campari tonic 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 6 dl Monin bitter (of andere alcoholvrije bitter 
siroop) 

- 1 liter sinaasappelsap 
- 5 flesjes tonic (20 cl) 
- 5 partjes sinaasappel 
- 5 partjes citroen  
- Ijsblokjes 

 
Bereiding Campari orange: 

- Doe in een longdrinkglas enkele ijsblokjes. 
- Schenk hierop 6 cl Monin bitter op. 
- Geef in een karafje 2 dl sinaasappelsap afzonderlijk mee. 
- Werk het glas af met een partje sinaasappel. 
- Voorzie het glas van een barlepel. 

 
Bereiding Campari tonic: 

- Doe in een longdrinkglas enkele ijsblokjes. 
- Schenk hierop 6 cl Monin bitter op. 
- Geef een flesje tonic 2 dl afzonderlijk mee. 
- Werk het glas af met een partje citroen. 
- Voorzie het glas van een barlepel. 

 
 
 
 
 
Summer Breeze 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 8 dl sinaasappelsap 
- 4 dl ananassap 
- 2 dl grenadinesiroop  
- 2 dl citroensap 
- 2 dl passievruchtencoulis 
- 2 dl room 

 
Bereiding: 

- Doe per mocktail 8 cl sinaasappelsap, 2 cl grenadinesiroop, 2 cl citroensap, 2 cl 
passievruchtencoulis en 2 cl room in een shaker met ijs. 

- Shake goed. 
- Maak een suikerrandje aan een glas. (zie techniekfiche) 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas en schenk de mocktail er over heen. 

 
 



 
 

   

Grapefruit & Rosemary 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 2 gele pompelmoezen 
- 50 gram rietsuiker 
- 1 liter pompelmoessap 
- 1 liter bruisend water  
- 0,5 liter water 
- Rozemarijn 
- Ijsblokjes 

 
Bereidingswijze: 

- Verhit het water in een kleine kookpot en voet de 
rietsuiker toe.  

- Als de suiker opgelost is, voeg je 5 rozemarijntakjes toe 
en laat je dit even opkoken. 

- Laat de siroop afkoelen. 
- Schil de pompelmoes en snijd de partjes tussen de 

vliezen. Bewaar de partjes als garnituur. 
- Knip nog 10 rozemarijntakjes als garnituur. 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas en voeg 1 eetlepel 

rozemarijnsiroop toe. 
- Voeg 1 dl pompelmoessap toe en vul verder aan met 1 

dl bruisend water. 
- Werk de mocktail af met een takje rozemarijn. 

 
 
Lady in pink 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 5 citroenen 
- 200 gram griessuiker 
- 4 dl water 
- 5 dl cranberrysap  
- 1 liter bruiswater 
- Ijsblokjes  
- 10 viooltjes 

 
Bereiding: 

- Was de citroenen en rasp de schil. 
- Pers de citroenen en vang het sap op. Plaats 

het sap in de koelkast. 
- Breng de citroenrasp met de suiker en het 

water zachtjes aan de kook en laat inkoken tot een siroop. 
- Laat de siroop afkoelen. Zeef de siroop en bewaar in de koelkast om volledig af te koelen. 
- Was de viooltjes zeer voorzichtig en laat ze drogen. 
- Meng de siroop met het citroensap en het cranberrysap en roer goed om. 
- Doe in een glas een aantal ijsblokjes en voeg 1 dl sap toe. 
- Vul de glazen aan met 1 dl bruiswater. Werk de mocktail af met een viooltje. 



 
 

   

Frozen bitter 
 
Benodigdheden voor 10 personen:  

- 8 roze pompelmoezen 
-  4 citroenen 
- 7 eetlepels zeste van pompelmoes  
- 3 dl water 
- 175 gram suiker 
- 1 liter pompelmoessap 
- 1 liter bitter lemon 
- 10 muntblaadjes 

 
Bereiding: 

- Was de pompelmoezen met lauw 
water. 

- Schil deze met een dunschiller en maak mooie zestejulienne. 
- Breng het water en de suiker aan de kook en laat inkoken tot een siroop. 
- Laat de siroop afkoelen. 
- Pers de pompelmoezen en de citroenen en vang het sap op. 
- Meng het sap met de siroop. 
- Giet dit mengsel in de ijsmachine en laat ongeveer 20 minuten draaien. 
- Voeg na 10 minuten de pompelmoeszeste toe. 
- Bewaar de sorbet in de diepvries tot op het moment van serveren. 
- Schep een bolletje pompelmoessorbet in een glas. 
- Overgiet met 1 dl pompelmoessap en 1 dl bitter lemon. 
- Werk af met een muntblaadje. 

 
 
Perrier passion 
 
Benodigdheden voor 10 personen:  

- 800 gram aardbeien 
- 5 dl passievruchtencoulis  
- 30 blaadjes basilicum 
- 2 liter Perrier 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Reinig en spoel de aardbeien. Behoud 10 kleine aardbeien 
als garnituur. 

- Voeg de passievruchtencoulis bij de resterende aardbeien 
en mix. 

- Haal de basilicumblaadjes van de steeltjes, spoel en 
versnijd grof. Voeg toe aan het aardbei-passievrucht mengsel. 

- Laat het geheel trekken in de koelkast. 
- Net voor het serveren de coulis zeven. 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas en schenk er 6 cl coulis overheen. 
- Vul het glas aan met 2 dl Perrier. Werk af met een aardbei. 

 



 
 

   

Granaatappel spritzer 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 3 dl water 
- 250 gram suiker 
- 10 kleine takjes tijm 
- 6 bloedappelsienen 
- 4 granaatappelen  
- 5 dl granaatappelsap 
- 1 liter Appletiser 
- Ijsblokjes 
- 10 takjes tijm als garnituur 

 
Bereiding: 

- Breng de suiker met het water en de tijm aan de kook. 
- Laat het geheel 15 minuten zachtjes koken. Laat de siroop afkoelen. 
- Zeef de siroop.  
- Pers de sinaasappelen en vang het sap op. 
- Verdeel de granaatappel in twee en maak de pitjes los. Bewaar de pitjes in een afgesloten 

kommetje tot op het moment van gebruik. 
- Doe in een shaker enkele ijsblokjes. Voeg er 4 cl granaatappelsap, 4 cl sap van bloedappelsien 

en 2 eetlepels tijmsiroop aan toe. 
- Shake het geheel goed. 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas en leg hierop een eetlepel granaatappelpitjes. 
- Schenk hierover de mocktail vanuit de shaker. 
- Werk af met een klein takje tijm. 

 
 
Capri met witte druiven  
 
Benodigdheden voor 30 personen: 
- 180 gram witte druiven 
- 120 cl citroensap 
- 30 cl vlierbloesemsiroop  
- 2 liter sodawater 

 
Bereiding: 
- Doe het citroensap, de muntblaadjes samen met 
de witte druiven en de vlierbloesemsiroop in een 
kom en mix het tot een homogeen geheel. 
- Zeef het mengsel en vang het vocht op. 
- Plaats in de koelkast om te koelen. 
- Schenk ongeveer 6 cl van het goed gekoelde sap 
in een glas en vul bij met 7 cl sodawater. 
 
 
 
 



 
 

   

Honing-limoen Spritzer 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 125 ml vloeibare honing 
- 5 dl warm water 
- 2 dl limoensap 
- 2 dl citroensap 
- 250 ml koud water 
- 5 dl bruiswater 
- 350 ml Sprite  
- 10 blaadjes citroenmelisse 
- 10 schijfjes limoen 
- Ijsblokjes 

 
Bereiding: 

- Los de honing op in het warm water. 
- Pers de limoenen en de citroenen en vang het sap op. 
- Voeg het sap bij het honingwater. Plaats het geheel in de koelkast. 
- Voeg net voor het serveren de Sprite en het bruiswater toe. 
- Roer goed onder elkaar. 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas en schenk er de mocktail bovenop.  
- Werk af met een schijfje limoen en een blaadje citroenmelisse. 

 
 
Emerald Palmer  

 
Benodigdheden voor 30 personen:  
- 7 komkommers 
- 21 takjes munt 
- 63 cl citroensap 
- 21 cl agavesiroop 
- 1 ½  theelepel matchatheepoeder 
- 1 ¾  liter gekoeld water 
- Snuifje zout 
- Gekneusde roze peper  
 
Bereiding: 
- Meng het citroensap, de agavesiroop, het 
matchatheepoeder en het gekoelde water. 
- Breng komkommers in een blender met de 
blaadjes van 6 munttakjes. 
- Voeg er het vocht bij en mix dit alles glad. 
- Proef en voeg naar smaak zout en gekneusde roze peperkorrel toe. 
- Plaats in de koeling tot gebruik. 
- Schenk 8 cl van het gekoelde mengsel in een glas en werk af met een espuma van wasabi. 
 
 



 
 

   

Gemberlimonade 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 

- 150 gram verse gember 
- 6 citroenen 
- 250 gram suiker 
- 2 stengels citroengras 
- 1 vanillestok 
- 1 zakje vanillesuiker 
- 2 kaneelstokjes  
- 2 steranijs 
- 1 liter water 
- 1 liter water gekoeld water 

 
Bereiding: 

- Pers de citroenen en vang het sap op. 
- De gember schillen en dunne plakjes snijden. 
- Het citroengras in dunne plakken snijden en licht kneuzen. 
- Neem 1 liter water. Voeg er het citroensap, de gember, het citroengras, de steranijs, de 

kaneelstokjes, de opengesneden vanillestok, de vanillesuiker en de suiker aan toe. 
- Laat het geheel koken tot een siroop. 
- Laat afkoelen. Wanneer het mengsel voldoende afgekoeld is, het geheel zeven. 
- Voeg 1 liter gekoeld water toe. 
- Proef. Je kan voor een frissere toets nog wat citroensap toevoegen. 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas en vul aan met de gemberlimonade. 
- Werk af met een partje citroen. 

 
Nogroni 

 
Benodigdheden voor 30 personen:   
- 90 cl sap van bloedappelsien 
- 150 cl sap van roze pompelmoes 
- Gemberpoeder + 2 cm verse gember  
- 30 cl suikersiroop 
- 15 flesjes Crodino rood 

 
Bereiding: 
- 1 liter water + 500 gram suiker + de verse 
gember koken tot een suikersiroop en laat 
deze       afkoelen.  
- Voeg het sap van de sinaasappel en van 
de pompelmoes samen met de 
suikersiroop. 
- Proef en voeg eventueel wat 
gemberpoeder toe. 
- Kneus de takjes tijm en rozemarijn en voeg toe aan het sap. 
- Laat alles dan trekken en koelen in de koelkast. 
- Zeef het sap door een zeefje. 
- Schenk 8 cl van het gekoelde sap in een glas en schenk er 5 cl Crodino bij. 



 
 

   

Pink roses    
 

Benodigdheden voor de rozensiroop: 
- 4 eetlepels losse rozenthee 
- 200 gram suiker 
- 3 dl water + 3 dl water  
 
Benodigdheden voor 30 personen: 
- 120 cl rozensiroop 
- 240 cl appelsap 
- 30 frambozen 
- 25 cl vers geperst limoensap 
- 25 cl vers geperst citroensap 
- Crushed ijs 

 
Bereiding: 

- Zet een sterke thee van 3 dl water en de 
rozenthee en laat 10 minuten trekken en zeef 
door. 

- Maak een suikersiroop van 200 gram suiker 
en 3 dl water. 

- Voeg de getrokken thee bij de suikersiroop en laat afkoelen. 
- Meng de rozensiroop met het limoen- en het citroensap. 
- Plaats in de koelkast tot gebruik. 
- Leg een soeplepel crushed ijs in een glas. 
- Schenk 4 cl gekoelde rozensiroop in het glas en vul aan met 8 cl appelsap. 
- Werk af met een framboos  

 
 
 
 



 
 

   

Citrus-munt ice-tea 
 
Benodigdheden voor 10 personen: 
- 4 zakjes kamillethee 
- 2 liter kokend water 

- 1 pakje munt  
 
- 4 sinaasappelen 
- 5 citroenen 
- 4 limoenen 
- 175 gram suiker 
- 2 dl water 
- Ijsblokjes 
 
Bereiding: 
- Breng 2 liter water aan de kook en maak een 

kamillethee. Laat deze niet te lang trekken zodat hij 
niet te bitter wordt. 

- Was de citrusvruchten en snijd deze in grote 
stukken. 

- Voeg de gesneden citrusvruchten toe aan de thee. 
- Was de munt en voeg deze toe aan het 

theemengsel. 
- Breng 2 dl water met de suiker aan de kook tot de 

suiker volledig is opgelost. 
- Voeg het suikerwater toe aan de thee. 
- Laat het geheel gedurende 1 dag trekken. 
- Net voor het serveren het mengsel zeven en de smaak controleren. Je kan nog extra citroensap 

toevoegen voor wat extra frisheid. 
- Doe enkele ijsblokjes in een glas en schenk de ice-tea hierover. 

 


