
De bar is geopend!
Zomerse drankjes voor in de achtertuin

Het is warm en je hebt dorst. Alcohol kan om verschillende 
redenen niet de beste keus zijn. Geen probleem, want met 

deze 9 toppers heb jij altijd iets sprankelends in je hand.

• 6 el kokosmelk

•  4 schijven ananas uit blik + 

100 ml sap (evt. aanlengen 

met water)

• 2 el vanille-ijs

• 6 ijsblokjes

• 2 kersen

• 200 ml tomatensap

•  1 halve rode peper zonder 

zaadlijsten

• 6 ijsblokjes

• 1 limoenpartje

• 1 selderiestengel

Pina zonder 
colada

Doe kokosmelk, ananasschijven, ananassap en 

vanille-ijs in de blender en pureer tot er geen stukjes 

meer inzitten. Doe de ijsblokjes in het glas en giet het 

kokos/ananasmengsel erbij. Leg de kersen op de 

ijsblokjes.

Doe tomatensap en rode peper in de blender en 

pureer tot er geen stukjes meer inzitten. Doe de 

ijsblokjes in het glas en giet het tomatensap erbij. 

Maak een inkeping in het limoenpartje en klem het 

op het glas. Steek de selderiestengel tussen de 

Doe alles bij elkaar in het glas. Maak het drankje een 

halfuur van tevoren om het kaneelstokje goed zijn 

smaak af te laten geven.

Virgin 
Bloody Mary

Het crodino-
kaneeltje

• 100 ml crodino

• 100 ml tonic

• sap van 1 mandarijn

• 6 ijsblokjes

• 1 kaneelstokje

• ½ komkommer 

• sap van 1 limoen

• 6 ijsblokjes

•  125 ml koolzuurhoudend 

bronwater

• 3 bevroren kiwi’s

• 2 tl honing

•  120 gr diepvriesframbozen

• water

Virgin Tom Collins

Schil de komkommer. Rijg een lang stuk schil als een 

slang aan een satéprikker. Blend komkommer en 

limoensap zo fijn mogelijk. Giet ijsblokjes en kom-

kommersap in een glas en top af met koolzuurhou-

dend bronwater. Steek de prikker tussen de ijsblokjes.

Pureer kiwi met 1 tl honing en eventueel een beetje 

water. Maak het niet te dun; de tweede laag moet er 

op blijven liggen. Giet in een glas. Pureer de frambo-

zen met de honing en schenk op de kiwilaag. 

Garneer met een paar losse frambozen. 

Doe de limoenblokjes en de suiker in het glas en roer 

totdat de limoen de suiker heeft opgenomen. Voeg 

ijs en Ginger Ale toe en garneer met een schijfje 

limoen.

Kiwi/bosbes-
bommetje

Caipirinha 
(alcoholvrij)

•  1 limoen met schil in blokjes 

(1 schijfje achterhouden)

•  2 el rietsuiker

•  3 el crushed ijs of 4 ijsblokjes

•  150 ml Ginger Ale

•  1 schijf limoen

• 125 gr watermeloen

• 4 ijsblokjes

• 6 muntblaadjes

• 1 schijfje limoen

• 100 ml alcoholvrije sparkling wine

• 125 ml grapefruitsap

•  100 ml koolzuurhoudend 

bronwater

• 3 ijsblokjes

• 1 schijfje  jalapeño peper

Watermeloen 
mojito 0%

Doe de watermeloen (zonder pitjes), ijsblokjes, 

muntblaadjes en het schijfje limoen in een glas en 

schenk hier de alcoholvrije wijn op. Versier met een 

partje watermeloen of takje munt.

Mix in een glas grapefruitsap met bronwater. Voeg de 

ijsblokjes toe en doe de jalapeno erbij. Maak dit 

drankje een half uur eerder klaar zodat de jalapeño 

peper goed zijn smaak afgeeft.

Doe de ijsblokjes in het glas en schenk de bosbessen-

siroop erover. Vul aan met het bronwater tot iets 

onder de rand van het glas. Voeg een scheutje room 

toe of een bolletje roomijs en roer voorzichtig met 

een roerstokje. 

Grapefruitfrizz Nuchtere 
bosbessendroom

• 5 ijsblokjes

• 30 ml bosbessensiroop

•  200 ml koolzuurhoudend 

bronwater

•  scheutje vloeibare room of 

schepje roomijs

De genoemde 

hoeveelheden zijn 

gebaseerd op de 

inhoudsmaat van een 

glas van 250 ml.


