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Beba com moderação.

Bellini

INGREDIENTES
• 120 ml Espumante Mumm Brut
• 20 ml geléia de pêssego branco 

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes na coqueteleira 
e misture com a bailarina para dissolver 
a geleia. Coloque gelo e passe de 
uma coqueteleira para a outra com 
movimentos curtos, sem esticar o líquido. 
Coe para uma taça flute gelada.

https://youtu.be/LPdwunFJZxM


Beba com moderação.

Black Moon

INGREDIENTES
• 120 ml de Espumante Mumm Brut
• 30 ml de geleia de mirtilo
• 15 ml de limoncello

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes na coqueteleira 
e misture com a bailarina para dissolver 
a geleia. Coloque gelo e passe de 
uma coqueteleira para a outra com 
movimentos curtos, sem esticar o líquido. 
Coe para uma taça flute gelada.

https://youtu.be/Afl_9b_9_U4


Beba com moderação.

Negroni Sbagliato

INGREDIENTES
• 45 ml de Espumante Mumm Brut
• 30 ml de vermouth tinto
• 30 ml de Campari 
• 1 zest de laranja bahia

MODO DE PREPARO
Em um copo old fashioned com gelo, 
coloque os ingredientes, misture 
delicadamente com a bailarina e finalize 
com o zest de laranja bahia.

https://youtu.be/OFCJwq4uoX4
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Beba com moderação.

Bramble

INGREDIENTES
• 60 ml de Beefeater London Dry Gin
• 30 ml de suco de limão
• 10 ml de xarope de açúcar
• 20 ml de licor de amora

MODO DE PREPARO
Agite vigorosamente todos ingredientes 
em uma coqueteleira com gelo exceto 
o licor de amora. Coe para um copo old 
fashioned com gelo. Cubra com o gelo 
picado. Finalize derramando o licor de 
amora por cima do gelo picado. Decore 
com duas amoras.

https://youtu.be/Q_Pbx3vN2xU


Beba com moderação.

Brighton

INGREDIENTES
• 50 ml de Beefeater London Dry Gin
• 200 ml de água tônica
• 5 fatias finas de morango 
• 1 ramo de coentro

MODO DE PREPARO
Aromatize a taça esfregando algumas 
folhas de coentro. Coloque as fatias 
de morango no fundo e Beefeater 
London Dry Gin. Encha o copo com 
gelo. Acrescente a água tônica e mexa 
suavemente, puxando as fatias de 
morango para as laterais da taça. Aperte 
o ramo de coentro com os dedos para 
liberar o aroma e coloque na taça.

https://youtu.be/_Ss3ux7jdD0


Beba com moderação.

Chelsea

INGREDIENTES
• 50 ml de Beefeater London Dry Gin
• 200 ml de água tônica
• 1 fatia de grapefruit
• 1 ramo de hortelã

MODO DE PREPARO
Aromatize a taça esfregando algumas 
folhas de hortelã na borda. Coloque uma 
fatia de grapefruit na taça e derrame por 
cima Beefeater London Dry Gin. Preencha 
a taça com gelo. Acrescente a água tônica 
devagar e mexa suavemente. Deixe a fatia 
de grapefruit na lateral da taça. Aperte o 
ramo de hortelã e coloque na taça.

https://youtu.be/8Bzb0oE70tk


Beba com moderação.

Classic Gin Tonic

INGREDIENTES
• 50 ml de Beefeater London Dry Gin
• 200 ml de água tônica
• 1 zest de limão siciliano
• 1 fatia de limão siciliano
• 1 fatia de laranja

MODO DE PREPARO
Esfregue o zest de limão siciliano na 
taça bourgone. Coloque gelo e adicione 
Beefeater London Dry Gin e, em seguida, 
a água tônica bem devagar. Decore com 
uma fatia de limão e uma fatia de laranja.

https://youtu.be/Ir-cTfup_2c


Beba com moderação.

Clover Club

INGREDIENTES
• 45 ml de Beefeater London Dry Gin
• 15 ml de vermouth seco
• 15 ml de suco de limão
• 1 colher bailarina de geleia de framboesa
• 30 ml de clara de ovo
• 2 framboesas frescas no palito

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira com gelo e agite 
vigorosamente. Coe para uma taça coupe 
ou cocktail pré-resfriada e finalize com as 
amoras no palito penduradas nas bordas 
da taça.

https://youtu.be/rNRBkKuWpQI


Beba com moderação.

Dry Martini

INGREDIENTES
• 60 ml de Plymouth Gin
• 15 ml vermouth seco
• 1 azeitona verde sem caroço

MODO DE PREPARO
Em um mixing glass gelado e com gelo 
coloque o vermouth e o gin e mexa por 
cerca de 10 segundos com uma colher 
bailarina. Coe para uma taça cocktail 
previamente resfriada. Finalize com uma 
azeitona verde sem caroço.

https://youtu.be/2iJaHgGZ830


Beba com moderação.

Fitzgerald

INGREDIENTES
• 60 ml de Beefeater London Dry Gin
• 30 ml de suco de limão siciliano
• 15 ml de xarope de açúcar
• 2 dashes de Angostura Bitters
• 1 zest de limão siciliano

MODO DE PREPARO
Agite o gin, suco de limão e xarope de 
açúcar em uma coqueteleira com gelo e 
coe para um copo old fashioned com gelo. 
Finalize com os bitters e o zest de limão 
siciliano.

https://youtu.be/_GvhGtXNFY0


Beba com moderação.

French 75

INGREDIENTES
• 30 ml Beefeater London Dry Gin
• 15 ml Cointreau                       
• 10 ml limão siciliano
• 1 zest de limão siciliano
• Espumante Mumm gelado

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes (com exceção 
do espumante) na coqueteleira e agite 
vigorosamente. Coe para a taça pré-
resfriada, complete com Espumante 
Mumm e decore com um zest de limão 
siciliano espremido.

https://youtu.be/0d3tFDE9QT4


Beba com moderação.

G&T Mediterrâneo

INGREDIENTES
• 50 ml de Beefeater London Dry Gin
• 200 ml de água tônica
• 1 ramo de manjericão fresco 
• 1 ramo de tomilho

MODO DE PREPARO
Esfregue uma folha de manjericão na taça. 
Encha a taça de gelo e adicione Beefeater 
London Dry Gin, completando com a 
água tônica. Decore com os ramos de 
manjericão fresco e tomilho.

https://youtu.be/heFJOZxBhMQ


Beba com moderação.

G&T Oriental

INGREDIENTES
• 50 ml de Beefeater London Dry Gin
• 200 ml de água tônica
• 1 fatia de grapefruit
• 1 sachê de chá de flores 

MODO DE PREPARO
Coloque uma fatia de grapefruit e o sachê 
no fundo da taça e derrame por cima 
o gin Beefeater. Gire um pouco a taça 
e encha o copo com gelo. Acrescente a 
tônica devagar e mexa suavemente a 
mistura aproveitando para puxar a fatia 
de grapefruit para a lateral da taça.

https://youtu.be/FKoWkIbuAs4


Beba com moderação.

Garden Sour

INGREDIENTES
• 60 ml de Beefeater London Dry Gin
• 30 ml de suco de limão siciliano
• 15 ml de xarope de eucalipto
• 30 ml de clara de ovo
• 2 dashes de bitters aromático

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes sem gelo em 
uma coqueteleira e agite por 5 segundos. 
Acrescente gelo e agite por 10 segundos. 
Coe para um copo old fashioned com gelo 
e finalize com o dash de bitters aromático
Para fazer o xarope: 300 ml de água no fogo. Assim que começar a 
evaporação, infusione o chá por 5 minutos. Coe o líquido e volte para a 
panela. Acrescente 500 gr de açúcar mexa com uma colher que não seja 
de inox e deixe diluir o açúcar. Tire do fogo e deixe esfriar. Depois passe 
o xarope para uma garrafa e etiquete. Validade de 30 dias na geladeira.

https://youtu.be/KDxp2hG8ExM


Beba com moderação.

Mayflower

INGREDIENTES
• 50 ml de Gin Plymouth
• 10 ml de Lillet
• 10 ml de jerez
• 1 zest de limão siciliano

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um mixing 
glass com gelo. Mexa para gelar as bebidas 
e passe faça coagem dupla para uma taça 
cocktail resfriada.

https://youtu.be/ZuUu_PcpmVA


Beba com moderação.

Naval

INGREDIENTES
• 50 ml de Gin Plymouth
• 170 ml de água tônica
• 2 fatias de maçã
• 2 fatias de pêra
• 1 pau de canela pequeno

MODO DE PREPARO
Coloque a canela no fundo da taça. 
Adicione a dose de Plymouth. Coloque 
gelo e acrescente a água tônica com 
cuidado, deixando a canela no fundo. Faça 
um leque intercalando as fatias de maçã e 
pêra. Coloque delicadamente na lateral do 
copo. Mexa com uma colher bailarina com 
cuidado para não desmanchar o leque.

https://youtu.be/9jWVFYe-yvE


Beba com moderação.

Plymouth Valley

INGREDIENTES
• 50 ml de Gin Plymouth
• 200 ml de água tônica
• 4 bagas de cardamomo abertas
• 1 zest de limão siciliano
• Folhas de hortelã

MODO DE PREPARO
Aromatize a taça com a casca do limão. 
Amasse as folhas de capim-santo e 
coloque no fundo da taça com as bagas de 
cardamomo (dê uma batida para abrir a 
casca). Coloque Plymouth e gelo por cima. 
Adicione bem devagar água tônica e mexa 
suavemente. Finalize com uma fatia de 
limão siciliano no fundo da taça.

https://youtu.be/g8jfo2Y4zWs


Beba com moderação.

Red Velvet

INGREDIENTES
• 50 ml de Gin Plymouth
• 200 ml de água tônica
• 5 framboesas frescas
• 1 zest de limão tahiti

MODO DE PREPARO
Aromatize o copo esfregando a casca de 
limão tahiti. Coloque duas framboesas 
e duas amoras no fundo do copo. 
Acrescente o gin e mexa. Adicione gelo e 
complete suavemente com tônica. Finalize 
com um zest de limão tahiti, 1 framboesa e 
1 amora por cima do drink.

https://youtu.be/HlKxHS7Tnwc


Beba com moderação.

Southside

INGREDIENTES
• 60 ml de Beefeater London Dry Gin 
• 30 ml de suco de limão
• 15 ml de xarope de açúcar 1:1
• 8 folhas de hortelã

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira com gelo e bata 
vigorosamente, reservando uma folha 
de hortelã para a guarnição. Coagem 
dupla para uma taça cocktail previamente 
resfriada. Decore com a folha de hortelã 
colada na lateral da taça.

https://youtu.be/lMXwn-MY8Y0


Beba com moderação.

The Last Word

INGREDIENTES
• 20 ml de Beefeater London Dry Gin
• 20 ml de licor maraschino
• 20 ml de Chartreuse verde
• 20 ml de suco de limão siciliano
• 1 zest de limão siciliano

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes em uma 
coqueteleira e bata vigorosamente. Coe 
para uma taça cocktail previamente 
resfriada. Finalize com o zest de limão 
siciliano.

https://youtu.be/hG_pn7cXMCo


Beba com moderação.

Tom Collins

INGREDIENTES
• 45 ml de Beefeater London Dry Gin
• 20 ml de suco de limão siciliano
• 15 ml de xarope de açúcar
• Club Soda ou água com gás
• Meia lua de limão tahiti

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes na coqueteleira 
(com exceção da club soda) e bata 
vigorosamente. Coe para um copo longo 
com gelo e complete com a club soda. 
Mexa suavemente e decore com um gomo 
de limão.

https://youtu.be/08dLnevEDsM


Beba com moderação.

Valentino

INGREDIENTES
• 50 ml de Beefeater London Dry Gin
• 12,5 ml de vermouth tinto
• 12,5 ml de bitter italiano
• 1 zest de laranja bahia de guarnição

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um mixing 
glass com gelo e mexa bem até gelar. 
Coe para uma taça cocktail pré-resfriada. 
Esprema a casca de laranja por cima 
do drink para aromatizar e use-a para 
decoração.

https://youtu.be/Rp1gSNMJ-ro
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Beba com moderação.

Air Mail

INGREDIENTES
• 60 ml de Rum Havana Club Añejo 3 Años
• 30 ml de água-mel
• 30 ml de suco de limão
• Espumante Mumm

MODO DE PREPARO
Bata os ingredientes na coqueteleira 
com gelo, exceto o espumante. Coe para 
uma taça pré-resfriada e complete com 
Espumante Mumm.

https://youtu.be/Xo-Mf2T_xbM


Beba com moderação.

Cancha

INGREDIENTES
• 60 ml de Rum Havana Club Añejo 7 Años
• 20 ml de mel
• 5 ml de suco de limão

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira antes de colocar o gelo 
e misture com uma colher bailarina 
para diluir o mel. Adicione gelo e bata a 
coqueteleira vigorosamente. Coe para um 
copo old fashioned com gelo.

https://youtu.be/knAlCSKjh_E


Beba com moderação.

Cuba Libre

INGREDIENTES
• 50 ml de Rum Havana Club Añejo 3 Años
• 100 ml de refrigerante de cola
• 15 ml suco de limão
• Fatia de limão

MODO DE PREPARO
Em um copo com gelo, coloque e misture 
os ingredientes. Decore com uma fatia de 
limão.

https://youtu.be/BvM0yce1wWM


Beba com moderação.

Daiquiri

INGREDIENTES
• 60 ml de Rum Havana 3 Club Añejo 3 Años
• 30 ml de suco de limão
• 15 ml de xarope de açúcar 1:1

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira e bata vigorosamente. Passe 
com coagem dupla para uma taça cocktail 
pré-resfriada.

https://youtu.be/aeXBxLOWKpQ


Beba com moderação.

Dark’n’stormy

INGREDIENTES
• 60 ml de Rum Havana Club Añejo 7 Años 
• 15 ml de suco de limão tahiti
• Ginger beer
• 1 gomo de limão

MODO DE PREPARO
Em uma caneca de cobre com gelo, 
coloque os ingredientes e misture com a 
colher bailarina. Finalize com um gomo de 
limão.

https://youtu.be/fm0FlWwCj3U


Beba com moderação.

El Presidente

INGREDIENTES
• 60 ml de Rum Havana Club Añejo 3 Años 
• 30 ml de vermouth seco
• 10 ml de curaçao ou triple-séc

MODO DE PREPARO
Misture os ingredientes em um mixing 
glass com gelo, faça coagem simples para 
taça cocktail pré-resfriada, finalize com zest 
de laranja.

https://youtu.be/LWPlcjGK99g


Beba com moderação.

Mary Pickford

INGREDIENTES
• 60 ml de Rum Havana Club Añejo 3 Años
• 45 ml de suco de abacaxi  
• 7,5 ml de grenadine 
• 5 ml de licor maraschino

MODO DE PREPARO
Agite os ingredientes na coqueteleira com 
gelo, faça coagem simples para taça pré-
resfriada, finalize com zest de laranja.

https://youtu.be/6j-OWNsS1Vg


Beba com moderação.

Mojito

INGREDIENTES
• 50 ml de Rum Havana Club Añejo 3 Años
• 8 folhas grandes de hortelã
• 15 ml limão
• 10 ml de xarope de açúcar
• 80 ml  club soda

MODO DE PREPARO
Amasse as folhas com a mão e coloque no 
fundo do copo long drink. Adicione o rum, 
limão e açúcar e misture com uma colher. 
Encha o copo de gelo e complete com club 
soda. Finalize com um ramo do hortelã em 
cima do drink.

https://youtu.be/GDoUEnR5Fd0


Beba com moderação.

Right Hand

INGREDIENTES
• 60 ml de Havana Club Añejo 7 Años 
• 30 ml de bitter italiano
• 30 ml de vermouth tinto
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Acrescente os ingredientes em um copo 
baixo com gelo, misture com a colher 
bailarina e finalize com um zest de laranja.

https://youtu.be/Y5lKhJba3XI


Beba com moderação.

Special Daiquiri

INGREDIENTES
• 60 ml de Rum Havana Club Añejo 3 Años
• 15 ml de suco de limão tahiti 
• 20 ml de suco de grapefruit 
• 5 ml de licor de cereja marasquino 
• 5 ml de xarope de açúcar

MODO DE PREPARO
Adicione os ingredientes à coqueteleira 
com gelo acima da superfície do líquido. 
Agite e coe para uma taça previamente 
resfriada.

https://youtu.be/if7TWRpy0h0
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Beba com moderação.

Albarisour

INGREDIENTES
• 60 ml de Altos Tequila Plata
• 2 colheres de bar de geléia de damasco
• 20 ml de licor de framboesa
• 5 ml de Chartreuse
• 30 ml de suco de limão
• 1 casca de laranja e 2 cerejas

MODO DE PREPARO
Agite todos os ingredientes em uma 
coqueteleira sem gelo para emulsificar. 
Em seguida acrescente gelo e agite 
novamente. Coe, de preferência com um 
Julep, para uma taça cocktail previamente 
resfriada. Finalize com o zest e as cerejas 
na borda do copo.

https://youtu.be/d2DO_SBe1rQ


Beba com moderação.

Altos Margarita

INGREDIENTES
• 60 ml de Altos Tequila Plata
• 30 ml de suco de limão
• 15 ml de mel de agave
• Gomo de limão

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira com gelo e agite 
vigorosamente. Coe para um copo old 
fashioned com gelo e finalize com um 
gomo de limão.

https://youtu.be/mCYZqE5lghY


Beba com moderação.

Crafted Paloma

INGREDIENTES
• 50 ml de Altos Tequila Plata
• 50 ml de suco de grapefruit
• 25 ml de suco de limão
• 20 ml de mel de agave
• 1 fatia de grapefruit

MODO DE PREPARO
Passe limão na borda do copo  e 
cruste com sal e pimenta rosa. Bata o 
copo de ponta cabeça para o excesso 
não cair dentro do copo. Coloque os 
ingredientes em uma coqueteleira e agite 
vigorosamente. Coloque gelo no copo 
crustado e coe o líquido. Finalize com a 
fatia de grapefruit.

https://youtu.be/xHyJK-iupQk


Beba com moderação.

Ginger Tommy’s

INGREDIENTES
• 50 ml de Altos Tequila Plata
• 20 ml de suco de limão
• 10 ml de mel de agave
• 10 ml de xarope de gengibre
• 1 gomo de limão
• 2 framboesas

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira com gelo e bata 
vigorosamente. Coe para um copo old 
fashioned com gelo e finalize com um 
gomo de limão e duas framboesas.

https://youtu.be/sw2_qVt7QpE


Beba com moderação.

Hernandez

INGREDIENTES
• 50 ml de Altos Tequila Plata
• 10 ml de mel de agave
• 10 ml de vermouth tinto
• 5 ml de licor maraschino
• 1 dash de bitters aromático

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um mixing 
glass gelado e com gelo. Misture até gelar 
a bebida. Coe para uma taça cocktail 
previamente resfriada. Finalize com um 
zest de laranja.

https://youtu.be/fhE-8pnhNmk


Beba com moderação.

Verde Sour

INGREDIENTES
• 60 ml de Altos Tequila Plata
• 1 clara de ovo
• 30 ml de suco de limão
• 10 ml de calda de agave
• 10 ml de xarope de chá verde 
• 3 gotas bitters aromático

MODO DE PREPARO
Agite todos os ingredientes em uma 
coqueteleira sem gelo para emulsificar. 
Em seguida acrescente gelo e agite 
novamente. Coe, de preferência com um 
Julep, para um copo old fashioned com 
gelo. Finalize com o bitters aromático.

https://youtu.be/oUOLeCyu06k
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Beba com moderação.

Absolut Cold Espresso 

INGREDIENTES
• 50 ml Absolut Vodka
• 120 ml de café frio e forte
• 20 ml de xarope de cumaru
• 1 zest de laranja bahia

MODO DE PREPARO
Agite os ingredientes em uma coqueteleira  
com gelo e coe para um copo old fashioned 
com gelo. Decore com um zest de laranja 
bahia.

https://youtu.be/GpEsokXVH2k


Beba com moderação.

Absolut Popcorn

INGREDIENTES
• 70 ml de Absolut Vodka
• 20 ml de xarope de pipoca Monin
• 3 dashes de bitters de laranja
• 1 zest de laranja bahia 

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
old fashioned com gelo (exceto o zest de 
laranja bahia). Misture com uma colher 
bailarina e finalize com o zest de laranja 
bahia.

https://youtu.be/JA2mklQl_4I


Beba com moderação.

Absolut Sea Breeze

INGREDIENTES
• 60 ml Absolut Vodka
• 45 ml de suco de grapefruit 
• 90 ml suco de cranberry
• 1 fatia de grapefruit

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
longo com gelo e misture. Finalize com a 
fatia de grapefruit.

https://youtu.be/j8QhAqEqf9w


Beba com moderação.

Black Russian

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Vodka
• 20 ml de Kahlúa
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo old 
fashioned com gelo e misture com a colher 
bailarina. Finalize com o zest de laranja.

https://youtu.be/W9iSQygeceY


Beba com moderação.

Cold Fashioned

INGREDIENTES
• 60 ml Absolut Elyx Vodka
• 40 ml cold brew
• 20 ml de Cynar
• 10 ml jerez
• 10 ml demerara syrup
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo old 
fashioned com gelo e mexa. Finalize com 
zest de laranja.

https://youtu.be/3_et-lCV47I


Beba com moderação.

Cosmopolitan

INGREDIENTES
• 50 ml de Wyborowa Wódka
• 40 ml de suco de cranberry
• 10 ml de suco de limão
• 15 ml de Cointreau  
• 1 zest de limão siciliano

MODO DE PREPARO
Agite os ingredientes em uma coqueteleira 
com gelo e passe com coagem dupla para 
uma taça cocktail previamente gelada. 
Esprema o zest de limão e use-o como 
decoração.

https://youtu.be/EyiX47sB6p4


Beba com moderação.

Elyx & Tonic for Pros

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Elyx Vodka
• 10 ml de jerez
• 15 ml de suco de tangerina
• 100 ml de água tônica
• 1 fatia de tangerina

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
longo com gelo. Misture suavemente e 
decore com fatia de tangerina.

https://youtu.be/9jBnel5OYjc


Beba com moderação.

Elyx Copper Cup

INGREDIENTES
• 60 ml de Absolut Elyx Vodka
• 60 ml de Purê de Maracujá
• 5 folhas de hortelã
• 20 ml de xarope de baunilha
• 5 ml de amaro italiano

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes na coqueteleira 
e agite vigorosamente. Coe para um copo 
de cobre com gelo. Cubra com gelo picado 
e guarneça com um ramo de hortelã.

https://youtu.be/9wuLH9kHSH0


Beba com moderação.

Elyx Heaven

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Elyx Vodka
• 75 ml de água de coco 
• 15 ml de xarope de baunilha 
• 2 raspas de coco para decorar

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma caneca 
de cobre de Elyx com gelo e misture. 
Finalize com raspas de coco.

https://youtu.be/KqmsvApxMII


Beba com moderação.

Elyx Martini

INGREDIENTES
• 60 ml de Absolut Elyx Vodka
• 20 ml de Lillet
• 1 zest de limão siciliano

MODO DE PREPARO
Em um mixing glass previamente 
resfriado, coloque gelo e o restante 
dos ingredientes. Mexa por cerca de 12 
segundos para gelar bem o líquido. Coe 
para uma taça cocktail gelada e finalize 
com zest de limão siciliano.

https://youtu.be/O5jJI9bGRAA


Beba com moderação.

Elyx Purple Tonic

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Elyx Vodka
• 30 ml de purê de amoras (4 amoras 
maceradas no fundo do copo, podem ser 
amoras congeladas)
• 10 ml xarope de açúcar 1:1
• Água tônica

MODO DE PREPARO
Em um copo longo com gelo, amasse 
as amoras com um muddler, coloque os 
outros ingredientes e misture. 

https://youtu.be/SlurXDt9LS0


Beba com moderação.

Espresso Martini

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Vodka
• 15 ml de Kahlúa
• 30 ml de café espresso
• 5 ml de xarope de açúcar 1:1 
• Grãos de café

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira com gelo e agite 
vigorosamente. Coe para uma taça cocktail 
previamente resfriada. Decore com 3 
grãos de café. Dica: Não deixe o drink na 
coqueteleira depois de agitar. Passe para 
a taça imediatamente para não perder a 
cremosidade.

https://youtu.be/HcVmdmb_KqA


Beba com moderação.

Extrakt & Tonic

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Extrakt
• 150 ml de água tônica
• 1 fatia de limão tahiti

MODO DE PREPARO
Em uma taça com gelo, coloque os 
ingredientes e mexa com uma colher 
bailarina. Decore com uma fatia de limão 
dentro da taça.

https://youtu.be/nmdYcnbCQbc


Beba com moderação.

Extrakt Red Bubbles

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Extrakt
• 100 ml de Mumm Brut
• 40 ml de geleia de framboesa
• 2 framboesas
• 1 ramo de hortelã
 

MODO DE PREPARO
Dilua a geléia com Absolut Extrakt. Encha 
um copo longo com gelo e adicione os 
outros ingredientes. Misture com uma 
colher bailarina e adicione a meia-lua de 
limão e o ramo de hortelã para decorar 
(aperte as folhas antes, para liberar mais 
aroma).

https://youtu.be/eu-dRlPFNkY


Beba com moderação.

Flavor & Tonic

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Mango
• 150 ml de água tônica
• 1 morango fatiado

MODO DE PREPARO
Coloque as fatias de morango em uma 
taça da Absolut. Em seguida a dose de 
Absolut. Encha a taça  com gelo até a 
borda e complete com água tônica. Mexa 
delicadamente espalhando os morangos.

https://youtu.be/TyCPz8FB5w0


Beba com moderação.

Grapefruit Julep

INGREDIENTES
• 60ml de Absolut Vodka
• 15 ml de limão
• 25 ml de grapefruit
• 15 ml grenadine
• 7 folhas de hortelã
• 1 ramo de hortelã 
• 1 fatia de grapefruit

MODO DE PREPARO
Amasse as folhas de hortelã e coloque na 
coqueteleira. Coloque gelo e o restante 
dos ingredientes. Agite vigorosamente. 
Coe para um copo com gelo. Finalize com 
fatia de grapefruit e um ramo de hortelã.

https://youtu.be/8EFV4pUJLMc


Beba com moderação.

Moscow Mule

INGREDIENTES
• 60 ml de Absolut Vodka
• 40 ml de suco de limão
• 20 ml de xarope de gengibre
• Club soda

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes (exceto a club 
soda) em uma coqueteleira com gelo 
e agite vigorosamente. Coe para uma 
caneca com gelo e complete com club 
soda. Mexa para misturar os ingredientes. 
Decore com meia-lua de limão.

https://youtu.be/v_mRIwIq25Q


Beba com moderação.

P.G.S. (Pink, Ginger & Spicy) 

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Extrakt
• 100 ml suco de cranberry
• 15 ml de suco de gengibre 
• 2 fatias de limão

MODO DE PREPARO
Coloque o gelo em um copo longo ou 
em uma taça Extrakt e complete com o 
restante dos ingredientes. Finalize com as 
fatias de limões em cima do drink.

https://youtu.be/vPYU-hfM5x8


Beba com moderação.

Pineapple Martini

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Vodka
• 30 ml de suco de abacaxi natural sem 
espuma
• 10 ml de suco de limão
• 5 ml de xarope de açúcar
• 1 zest de limão

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira e agite vigorosamente. 
Coe para uma taça cocktail pré-resfriada 
esprema o zest de limão colocando-o na 
taça em seguida.

https://youtu.be/Nf6BCkloNtU


Beba com moderação.

South China Breeze

INGREDIENTES
• 60 ml de Absolut Vodka
• 30 ml de xarope de lichia (calda da lata)
• 90 ml de suco de grapefruit
• 3 dashes de bitters aromático
• 1 meia-lua de laranja

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira com gelo e agite 
vigorosamente. Coe para um copo longo 
com gelo. Finalize com uma meia-lua de 
laranja.

https://youtu.be/5g_x-w2Rzhc


Beba com moderação.

Vanilia Chill

INGREDIENTES
• 50 ml de Absolut Vodka 
• 100 ml de água de coco
• Canela defumada

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
longo com gelo e misture. Queime a 
ponta de um pedaço de canela em pau e 
coloque-o no copo com a parte queimada 
na superfície do copo.

https://youtu.be/2yAxpnbd2UI


Beba com moderação.

Wybo Sweet’n’Sour

INGREDIENTES
• 60 ml de Wyborowa Wódka
• 40 ml de suco de limão
• 30 ml de xarope de açúcar
• 2 meia-luas de limão tahiti

MODO DE PREPARO
Em uma coqueteleira com gelo, coloque os 
ingredientes e agite vigorosamente. Coe 
para um copo old fashioned com gelo e 
finalize com as meia-luas de limão tahiti.

https://youtu.be/usUxFQ8o4v8


Beba com moderação.

Wyborowa Collins

INGREDIENTES
• 60 ml de Wyborowa Wódka
• 40 ml de suco de limão
• 20 ml de xarope de açúcar
• 40 ml de club soda
• 1 fatia de limão tahiti

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes (com exceção 
da club soda e a fatia de limão) em uma 
coqueteleira e agite vigorosamente. Coe 
para um copo longo e complete com 
club soda. Mexa delicadamente com uma 
colher bailarina e decore com a fatia de 
limão.

https://youtu.be/jCgtOHesiNI
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Beba com moderação.

Balla Honey Passion

INGREDIENTES
• 50 ml de Ballantine’s Finest Whisky
• 2 colheres bailarina de maracujá fresco 
• 20 ml de mel 
• 20 ml de suco de limão siciliano 

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em uma 
coqueteleira sem gelo e misture os 
ingredientes com uma colher para diluir o 
mel e evitar a caramelização do mesmo. 
Acrescente gelo e agite vigorosamente. 
Coe duplamente para um copo old 
fashioned com gelo. Finalize com o zest de 
limão siciliano.

https://youtu.be/5BxC20R8ov4


Beba com moderação.

Boardwalk Empire 

INGREDIENTES
• 70 ml de Jameson Irish Whiskey
• 20 ml de xarope de maple
• 3 dashes de Angostura Bitters
• 1 meia-lua de laranja

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
baixo com gelo e misture. Decore com a 
meia-lua de laranja.

https://youtu.be/IAzZnBzHA9w


Beba com moderação.

Boulevardiale

INGREDIENTES
• 45 ml de Jameson Irish Whiskey
• 30 ml de vermouth tinto
• 15 ml de Campari
• 50 ml de cerveja IPA
• 1 casca de laranja

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
longo com gelo e misture com uma colher.
Finalize com o zest de laranja na borda do 
copo.

https://youtu.be/a28ibGqzScY


Beba com moderação.

Caramel Old Fashioned

INGREDIENTES
• 50 ml de Whisky Chivas Regal 12
• 5 ml de xarope de caramelo
• 1 dash de Angostura Bitters
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Em um copo baixo com gelo, coloque os 
ingredientes e mexa até gelar. Finalize 
com o zest de laranja.

https://youtu.be/kS9fAWTu4DI


Beba com moderação.

Chivas Collins

INGREDIENTES
• 60 ml de Whisky Chivas Regal 12
• 120 ml de refrigerante citrus
• 3 fatias de maçã verde

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
longo com gelo e misture. Guarneça com 
as fatias de maçã verde em leque.

https://youtu.be/p0W3eqhjdtg


Beba com moderação.

Chivas Red Tonic

INGREDIENTES
• 60 ml de Whisky Chivas Regal Extra
• 4 framboesas
• 10 ml de xarope de açúcar 1:1
• Água tônica

MODO DE PREPARO
Amasse as framboesas junto com o 
xarope de açúcar. Encha o copo de gelo, 
adicione Chivas Regal 12 e complete com 
água tônica. Guarneça com um gomo de 
limão.

https://youtu.be/peM5cgllDtM


Beba com moderação.

Cold Whisky Punch

INGREDIENTES
• 50 ml de Whisky Ballantine’s Finest
• 15 ml de suco de limão siciliano
• 10 ml de xarope de açúcar
• 45 ml de água gelada
• 1 meia-lua de limão
• 1 ramo de hortelã

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes (exceto o 
ramo de hortelã e a meia-lua de limão) em 
um copo old fashioned com gelo e misture 
com uma colher bailarina. Adicione a 
meia-lua de limão. Finalize pressionando o 
ramo de hortelã e colocando-o no copo.

https://youtu.be/oVTmnegPk6o


Beba com moderação.

Dublin Soda

INGREDIENTES
• 50 ml de Jameson Irish Whiskey
• 20 ml limão siciliano
• 20 ml de xarope de açúcar
• 1 fatia de limão
• Club soda

MODO DE PREPARO
Em um copo longo com gelo, coloque os 
ingredientes e misture-os. Finalize com um 
topping de club soda e decore com a fatia 
de limão.

https://youtu.be/GRqkpn3i42I


Beba com moderação.

Five Points

INGREDIENTES
• 50 ml de Jameson Irish Whiskey
• 25 ml de vermouth tinto
• 5 ml de licor maraschino (opcional para 
ficar mais leve e frutado.)
• 1 dash de Angostura Bitters
• 1 zest de laranja bahia

MODO DE PREPARO
No mixing glass previamente resfriado 
e com gelo, adicione os ingredientes 
e misture com a colher bailarina até 
gelar bem. Coe o para uma taça cocktail 
previamente resfriada e decore com um 
zest de laranja.

https://youtu.be/_E3zf7isYdk


Beba com moderação.

Glory Fizz

INGREDIENTES
• 60 ml de Whisky Chivas Regal 12
• 20 ml de suco de limão
• 15 ml de xarope de açúcar 1:1
• 1 clara de ovo
• 1 dash de pastis Ricard
• 1 zest de limão

MODO DE PREPARO
Faça um dry shake invertido (sem o pastis 
e sem o zest de limão) e coe com o julep 
para um copo resfriado. Topping de club 
soda e finalize com um dash de pastis 
Ricard e o zest de limão.

https://youtu.be/7wmKR4gd8ik


Beba com moderação.

Godfather

INGREDIENTES
• 50 ml de Whisky Chivas Regal 12
• 50 ml de amaretto
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Preencha o copo com gelo, adicione todos 
os ingredientes e misture até gelar. Decore 
com um zest de laranja.

https://youtu.be/MZj4hp_N8jM


Beba com moderação.

Horse’s Neck

INGREDIENTES
• 50 ml de Whisky Ballantine’s Finest
• 100 ml ginger beer (ou 15 ml de xarope de 
gengibre + 85 ml de club soda)
• 1 ramo de hortelã

MODO DE PREPARO
Encha o copo longo com gelo. Coloque o 
whisky e o ginger beer e misture levemente. 
Finalize com o um ramo de hortelã.

https://youtu.be/DWLCGb0C2MI


Beba com moderação.

Irish and Apple

INGREDIENTES
• 60 ml de Jameson Irish Whiskey
• Suco de maçã
• Meia-lua de limão

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes líquidos em um 
copo longo com gelo e misture. Decore 
com meia-lua de limão.

https://youtu.be/gXj2XHZ_CM4


Beba com moderação.

Irish Collins

INGREDIENTES
• 60 ml de Jameson Irish Whiskey
• 30 ml de suco de limão tahiti
• 15 ml de xarope de caramelo
• 40 ml de club soda
• 3 dashes de Angostura Bitters
• 1 fatia de limão tahiti

MODO DE PREPARO
Em um copo longo coloque Jameson, 
o limão e o xarope e misture com uma 
colher bailarina. Encha de gelo e coloque 
a club soda. Misture novamente. Finalize 
com 3 dashes de Angostura Bitters e 
guarneça com a fatia de limão tahiti.

https://youtu.be/ZGOXIhEgmeI


Beba com moderação.

Jameson Citrus

INGREDIENTES
• 50 ml de Jameson Irish Whiskey
• 200 ml de refrigerante de limão
• 1 ramo de hortelã

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo 
longo com gelo e misture. Finalize com um 
ramo de hortelã.

https://youtu.be/3bosqTO7xQ4


Beba com moderação.

Jameson Salt & Honey

INGREDIENTES
• 60 ml de Jameson Irish Whiskey
• 15 ml de xarope de mel (1:1 mel e água)
• 1 zest de laranja bahia
• 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um copo old 
fashioned com gelo e misture. Guarneça 
com um zest de laranja.

https://youtu.be/wyHE40eKMd0


Beba com moderação.

L’amour

INGREDIENTES
• 40 ml de Jameson Irish Whiskey
• 30 ml de purê de amora
• 15 ml de xarope de açúcar
• 1 zest de limão siciliano

MODO DE PREPARO
Agite todos os ingredientes em uma 
coqueteleira com gelo. Coe para uma taça 
cocktail previamente resfriada. Finalize 
com o zest laranja por cima do drink e 
coloque-o na taça para decorar.

https://youtu.be/v3N5W9tYJaU


Beba com moderação.

Mate Jameson

INGREDIENTES
• 50 ml de Jameson Irish Whiskey
• 10 ml de xarope de gengibre
• 100 ml de Baer Mate
• 1 fatia de gengibre

MODO DE PREPARO
Em um copo com gelo adicione os 
ingredientes e misture. Decore com uma 
fatia de gengibre.

https://youtu.be/O6JwoAAjRVg


Beba com moderação.

Morning Glory Fizz

INGREDIENTES
• 60 ml  Whisky Chivas Regal 12
• 15 ml de clara de ovo
• 20 ml de suco de limão
• 15 ml de xarope de açúcar
• 1 colher de Absolut Extrakt
• Club soda

MODO DE PREPARO
Agite os ingredientes (exceto o club soda) 
na coqueteleira sem gelo para emulsificar. 
Acrescente gelo e agite novamente. 
Coloque 20 ml de club soda em um copo 
longo fino e resfriado. Acrescente o drink e 
em seguida complete com club soda até o 
topo. Finalize com o zest de limão siciliano.

https://youtu.be/cDQUNZfVTMI


Beba com moderação.

Rob Roy

INGREDIENTES
• 60 ml de Whisky Ballantine’s 12 anos
• 20 ml de vermouth tinto
• 2 dashes de bitters de laranja
• 1 zest de laranja bahia

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um mixing 
glass com gelo. Misture até gelar e coe 
para um copo old fashioned com gelo 
grande e finalize com zest de laranja 
bahia. Dica: Se usar gelo grande, prepare 
no Mixing Glass. Se fizer com gelo cubo 
pequeno, faça direto no copo no qual será 
servido. 

https://youtu.be/3yraTl_2wng


Beba com moderação.

Sin Cyn Cocktail

INGREDIENTES
• 30 ml de Whisky Chivas Regal 12
• 30 ml de vermouth tinto
• 30 ml de aperitivo de alcachofra
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Misture os ingredientes em um copo baixo 
com gelo. Finalize com zest de laranja.

https://youtu.be/00L3frY_jNI


Beba com moderação.

Tea and Lime

INGREDIENTES
• 50 ml de Jameson Irish Whiskey
• 150 ml de chá de pêssego
• 1 fatia de limão à francesa

MODO DE PREPARO
Em um copo longo com gelo, adicione os 
ingredientes. Finalize espremendo o limão 
e colocando-o dentro do copo.

https://youtu.be/SpA3gn-9wwI


Beba com moderação.

The Chancellor

INGREDIENTES
• 50 ml de Whisky Chivas Extra
• 15 ml de vermouth tinto
• 25 ml de vinho do porto

MODO DE PREPARO
Misture os ingredientes em um mixing 
glass com gelo e faça dupla coagem para 
uma taça cocktail previamente resfriada. 

https://youtu.be/nfBkyrJ8820


Beba com moderação.

Tipperary

INGREDIENTES
• 60 ml de Jameson Irish Whiskey
• 30 ml de vermouth tinto
• 15 ml de Chartreuse verde
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Coloque os ingredientes em um mixing 
glass gelado e com gelo. Misture e, em 
seguida, faça supla coagem para uma taça 
cocktail previamente resfriada. Finalize 
com o zest de laranja.

https://youtu.be/yZJCDiBTLdo


Beba com moderação.

Trilby

INGREDIENTES
• 60 ml de Whisky Chivas Extra
• 30 ml de vermouth tinto
• 7,5 ml de Parfait Amour
• 2 dashes de bitters aromático
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Misture os ingredientes em um mixing 
glass com gelo e faça dupla coagem para 
uma taça cocktail previamente resfriada. 
Finalize com um zest de laranja.

https://youtu.be/Xt3S6gX2LE0


Beba com moderação.

Trilby #2

INGREDIENTES
• 45 ml de Whisky Chivas Extra
• 20 ml de Parfait Amour
• 20 ml de vermouth tinto
• 5 ml de Absolut Extrakt
• 1 zest de laranja

MODO DE PREPARO
Em um mixing glass resfriado e com gelo, 
adicione ingredientes e misture até gelar. 
Coe pra a taça cocktail resfriada e decore 
com o zest de laranja

https://youtu.be/8TJoMtT7pS4

