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Leto nám už intenzívne klope na dvere a s jeho 

príchodom Vám prinášame aj letnú edíciu našich 

overených receptov.  

V tomto receptári nájdete inšpirácie na prípravu 

osviežujúcich limonád a vynikajúcich drinkov z dielne 

Herbertu. Ich príprava je pritom úplne jednoduchá.

Stačí si pozorne prečítať postup prípravy a dodržať 

jednotlivé pomery. 

Veríme, že Vám tento receptár dodá inšpiráciu na 

prípravu vynikajúcich limonád a miešaných nápojov,  

a zároveň pomôže zlepšiť gastronomický zážitok vašich 

zákazníkov.

receptár
Letná edícia
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BARMANOVO REMESLO

1  10

BARMANOVO REMESLO

3D—dochutenie, doladenie, dozdobenie

TOP sóda—po pridaní všetkých surovín 
zalejeme sódou do plna

STIRR—dôkladne premiešame barovou 
lyžicou

Shake—všetky ingrediencie dáme do 
shakera s ľadom a poriadne pretrepeme 

Double (Dbl) Strain
precedíme cez jemné (barové) sitko
do vopred vychladeného pohára

Ak riedime s čistou vodou alebo sódou 
bez pridania ovocia, ľadu a byliniek, 
pomer riedenia je 1 : 10.

Ak riedime s vodou alebo sódou 
a pridávame ovocie, ľad, a bylinky 
pomer riedenia je na ½ l : 4 cl, pretože 
tieto ingrediencie zvyšujú celkový objem 
limonády. Do pohára
sa takto zmestí menej vody či sódy, 
preto stačí pridať menej sirupu.
Držíme sa zásady „zbytočne ne-
presládzať“, zároveň sa snažíme vytvoriť 
jedinečnú vyváženú chuť.

slovom barmana

pomer riedenia
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Herbert
Limonády

NEALKO

príprava
Litrový džbán naplníme ľadom, 
nalejeme sirup, pridáme ovocie a 
byliny, zalejeme vodou alebo sódou 
a dôkladne premiešame. Dozdobíme 
vetvičkami byliniek, plátkami ovocia, 
prípadne citrusovými kôrami alebo 
sušeným ovocím.

pomer riedenia
1 l džbán 8 cl sirupu 
½ l džbán 4 cl sirupu
3 dc pohár 2,5 cl sirupu

metódy prípravy
3D, STIRR

LIMONÁDY—RECEPTY
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TYMIÁN & CITRÓN UHORKA & LIMETKA

JAZMÍN & POMARANČ MALINA & RUŽA

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup T & C,

pridáme plátky čerstvého citrónu, 
zalejeme vodou/sódou

a dôkladne premiešame. 

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup U & L,

pridáme plátky čerstvej limetky 
alebo uhorky, zalejeme vodou/sódou 

a dôkladne premiešame.

3D–citrón, grepfruit, passionfruit, 
ananás, citrónová tráva,

tymián, citrónový tymián,
ananásová šalvia, grepfruitová/
citrónová/pomarančová šťava

3D–uhorka, limetka, žltý melón, 
rozmarín, mäta, jahoda

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup J & P, pridáme 

plátky čerstvého pomaranča, 
zalejeme vodou/sódou a dôkladne 

premiešame.
3D–pomaranč, červený pomaranč, 

citrón, mäta prieporná,
mäta čokoládová, mäta (švajčiarska), 

pomarančová kôra

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup M & R,

pridáme čerstvé maliny alebo čerstvý
grep, zalejeme vodou/sódou 

a dôkladne premiešame.

3D–malinové pyré, čerstvé maliny, 
lupene ruží, červený grepfruit, ananás, 

dragon fruit, mäta, medovka

LEVANDUĽA & ČUČORIEDKA MATÉ & MÄTA

ZÁZVOR & IBIŠTEK ZÁZVOR & KAMILKA 

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup L & Č,
pridáme čerstvé čučoriedky, 

zalejeme vodou/sódou a dôkladne 
premiešame. 

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup M & M, pridáme 

plátky čerstvej limetky, zalejeme 
vodou/sódou a dôkladne premiešame.

3D–čučoriedky, liči, hrušky, červený 
melón , červený grep, kvet levandule, 

rozmarín

3D–mäta, limetky, citróny, grepy, 
pomaranče, jahody , ananás, 

passionfruit, dragon fruit, egreše

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup Z & I, 

pridáme plátky čerstvého zázvoru, 
zalejeme vodou/sódou a dôkladne 

premiešame. 

3D–zázvor, ibištekové kvety, 
chilli, grepfruit, pomaranč, citrón , 

limetka, mäta, medovka

Litrový džbán alebo pohár naplníme 
ľadom, nalejeme sirup Z & K, 

pridáme plátky čerstvého citrónu, 
zalejeme vodou/sódou a dôkladne 

premiešame. 

3D–zázvor, kvet kamilky, 
citrónová tráva, citrón, ananás , 

medovka, passionfruit
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Herbert
Alkonády
príprava
Pohár naplníme ľadom, pridáme 
sirup
a alkohol. Druh alkoholu vyberáme
v závislosti od príchuti sirupov. 
Následne zalejeme vodou/sódou  
a dochutíme, vyladíme a 
dozdobíme. Pri alkonádach 
odporúčame pridať citrusovú 
šťavu,
dokáže zjemniť pridaný alkohol 
čím dosiahneme dokonale 
vyváženú chuť.

pomer miešania
1 l džbán
½ l džbán
3 dc pohár

metódy miešania
STIRR, Shake, 3D, TOP sóda, 
Double Strain

ALKO

ALKOONÁDY—RECEPTY
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levanduľa & čučoriedka
gin, prosecco

maté & mäta
rum, vodka

tymián & citrón
whiskey, rum

bazalka & zelené korenie
vodka, gin

malina & ruža
vodka, prosecco

jazmín & pomaranč
whiskey, vodka

uhorka & limetka
gin

zázvor & ibištek
whiskey

zázvor & kamilka
gin

OVERENÉ KOMBINÁCIE
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LEVANDUĽA 
&  ČUČORIEDKA

Je jednoznačne jednou z najpopulárnejších 
kombinácií nášho sortimentu. Sirup je vyro-
bený z čerstvých kanadských čučoriedok a 
jedlej levandule. Vďaka jednoduchosti zlo-

ženia si vás sirup získa nielen svojou chuťou, 
ale aj známou príjemnou vôňou

levanduľový f izz

2 cl Levanduľa & Čučoriedka
5 cl Dry gin, 4 čučoriedky, sóda

pohár — dlhý, plný ľadu
garnish — kvet levandule, čučoriedky

metóda — STIRR

#2

1,5 cl Levanduľa & Čučoriedka
1 cl červené portské , 4 cl škótska 

whisky, 2 cl suchý vermút
pohár — vychladený koktejlový pohár

garnish — kvet levandule
metóda — STIRR

#3

2 cl Levanduľa & Čučoriedka
4 cl borovička, 3 cl šťava z červeného 

grepfruitu, sóda 
pohár — dlhý plný ľadu

garnish — rez červeného grepu,
kvet levandule

metóda — Shake

uhorkový f izz

2 cl Uhorka & Limetka
1 cl Limetová šťava, 5 cl Dry Gin, Sóda

pohár — dlhý, plný ľadu
garnish — uhorka a limetka

metóda — STIRR

#2

2 cl Uhorka & Limetka
1 cl limetová šťava

4 cl Becherovka, tonic
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish — uhorka a limetka
metóda — STIRR

#3

2 cl Uhorka & Limetka
5 cl rum,2 cl limetková šťava

sóda 
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish — rez uhorky, limetky
a vetvička mäty

metóda — STIRR

UHORKA 
& LIMETKA

V horúcich dňoch si len ťažko predstaviť 
niečo osviežujúcejšie ako kombináciu 

čerstvo odšťavených uhoriek a limetiek 
s hŕstkou natrhanej mäty. Aj tu sme 
hľadali súhru s jedlom a vytvorili tak 

príjemnú a zaujímavú chuť.
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malinový sen

2 cl Malina & Ruža
2cl malinového puré

5 cl gin, 1 cl limetová šťava, Sóda
pohár — vychladená kapka alebo

old fashioned plný ľadu 
garnish —  maliny a lupene ruží

metóda — STIRR

#2

2 cl Malina & Ruža
3 cl grepfruit červený

5 cl Dry gin, sóda
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish —červený grep, lupene ruží
metóda — STIRR

#3

 2 cl Malina & Ruža
3 čerstvé maliny, Prossecco/ suché 

šumivé  víno, Top Sóda 
pohár — na biele víno plný ľadu

garnish — čerstvá medovka a malina
metóda — STIRR

paroháč

2 cl Tymián & Citrón,  
1 cl citrónová šťava,  

2 cl grapefruitovej šťavy, 
 6 cl jagermeister, sóda

pohár— na biele víno plný ľadu
garnish — tymián a grapefruit

metóda — STIRR

#2

2 cl Tymián & Citrón 
4,5 cl biely rum, 1,5 cl citrónová šťava

2 cl pomarančová šťava
ppohár — old fashioned plný ľadu

garnish — citrónová kôra
metóda — shake a Double strain

#3

2 cl Uhorka & Limetka
5 cl rum,2 cl citrónová šťava

1x passionfruit, Sóda 
pohár — Dlhý plný ľadu

garnish — rez citrónu & tymián 
metóda — STIRR

Čerstvý tymian s citrónom nemusí 
byť len výsadou varenia. Suchá, 

jemne korenistá príchuť čerstvého 
tymianu so šťavnatým citrónom spolu 

vytvárajú osviežujúci, no zároveň 
hlboký dojem.

Už sám názov naznačuje romancu. Lahod-
ná chuť, ktorá spočíva v kombinácii čerst-
vých malín a sušených ružových lupeňov, 
sa dokonale dopĺňa s jemným podtónom 

madagaskarskej vanilky.

tymián 
& citrón

malina 
& ruža

rumpel

2 cl Bazalka & Zelené korenie 
6 cl rum, 1 cl citrónová šťava, 4 cl 
ananásová šťava, 4 listy thajskej 

bazalky
pohár — na biele víno plný ľadu 

garnish — ananás, thajská bazalka
metóda — STIRR

#2

2 cl Bazalka & Zelené korenie
5 cl gin, 1 cl citrónovej  

šťavy, sóda
pohár — na biele víno plný ľadu
garnish — bazalka, čierne olivy

metóda — STIRR

#3

 2 cl Bazalka & Zelené korenie
4 listy čerstvej bazalky, 1x jahoda

Prossecco/suché šumivé víno 
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish — rez uhorky, limetky
a vetvička mäty

metóda — STIRR

jazmínko

2 cl Jazmín & pomaranč
4 cl pomarančová šťava, 1 cl citrónová 

šťava, 5 cl Spiced rum
pohár — dlhý plný drveného ľadu

garnish — rez pomaranča
a čokoládová mäta
metóda — Shake

#2

1,5 cl Jazmín & pomaranč
3 cl cognac, Champagne/ Prossecco

pomarančová kôra,mäta
pohár — vychladený na champagne

garnish  — pomaranč, mäta
metóda — STIRR

#3

2 cl Jazmín & pomaranč
5 cl vodka,Sóda,  

Pomaranč 
pohár — Dlhý plný ľadu

garnish — ananásová šalvia, passionfruit 
metóda — STIRR

bazalka & zelené 
korenie

Inšpirácia vznikla pri tvorbe sezónneho 
menu pre taliansku reštauráciu, kde sme 

potrebovali doplniť jedlo osviežujúcim 
nápojom. Tak ako bazalka, aj zelené 

korenie je v kuchyni často používanou 
ingredienciou. Ich kombinácia dokáže 

vytvoriť jedinečnú osviežujúcu a navzájom 
podporujúcu sa chuť. Čerstvá bazalka 

dodá osvieženie a upražené zelené korenie 
zvýrazní jej chuť.

Kombinácia surovín vás povzbudí a 
vytvára z tohto sirupu dokonalý základ 

pre kvalitný ľadový čaj. Sirup vyrábame z 
prémiového zeleného čaju „White king“, 

prevoňaného jazmínovými kvetmi, a z 
ručne odšťavených pomarančov, následne 

ladených so sušenou marockou mätou, 
škoricou a muškátovým orechom.

jazmín  
& pomaranč
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birelíňo

3 cl Zázvor & Ibištek
4 dcl piva

sóda
pohár — pohár na pivo 

garnish —  zázvor, mäta
metóda — STIRR

#2

3 cl Jazmín & Pomaranč
4 dcl piva

sóda
pohár — pohár na pivo

garnish —pomaranč, matä
metóda — STIRR

#3

 3 cl Stazkin bazový, citrónová šťava 
3dc pivo, 1,ť dc sóda

garnish — plátky citrónu,
mäta, medovka

kamila

2 cl Zázvor & Kamilka
1 cl Citrónovej šťavy

4 cl Dry gin, Sóda
pohár— dlhý, plný ľadu

garnish — zázvor & citrónová tráva
metóda — STIRR

#2

2 cl Zázvor & Kamilka
5 cl borovička, 1 cl citrónovej šťavy 

2 cl Bentianna, sóda
ppohár — dlhý, plný ľadu

garnish — citrónová kôra, medovka
metóda — STIRR

#3

2 cl Zázvor & Kamilka 
5 cl Spiced rum, ½ passionfruit

4 listy šalvie, sóda 
pohár — dlhý plný ľadu

garnish — rez citrónu & tymián 
metóda — STIRR

Keďže zbožňujeme zázvor, chceli sme 
vytvoriť aj jeho nežnejšiu verziu. Pre 
tých, ktorí si chcú vychutnať jemnú 

chuť a vôňu kamiliek, čerstvého 
zázvoru a citrónovej trávy spojených 
v trstinovom cukre, je tento sirup ako 

balzam na dušu.

Do 0.5 l pohára nalejeme
3 cl sirupu, pridáme ľad do polovice pohá-

ra a dočapujeme pivom.  

Pridáme rez ovocia podľa príchute sirupu 
a zastrekneme sódou. Poriadne premieša-

me a dozdobíme.

zázvor  
& kamilka

radler

bakulátor

 cl Zázvor & Ibištek
1 cl citrónovej šťavy

5 cl whisky, sóda
pohár — dlhý, plný ľadu 
garnish — zázvor, mäta

metóda — STIRR

#2

2 cl Zázvor & Ibištek
3 cl grepovej šťavy

5 cl rumu,sóda
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish — rez grepu a zázvor
metóda — STIRR

#3

 2 cl Zázvor & Ibištek
5 cl Tequila Reposado, 1 cl limetková 

šťava, Ginger beer 
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish — zázvor a limetka 
metóda — STIRR

maté mojito

2 cl Maté & Mäta
2 cl limetková šťava

5 cl rum, čerstvá mäta
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish — čerstvá mäta a limetky
metóda — STIRR

#2

1,5 cl  Maté & Mäta
2 cl Cold Brew, 3 cl šťava červeného  

grepu, 5 cl Jagermeister
pohár — dlhý, plný ľadu

garnish  — rez grepu  & čerstvá mäta
metóda — SHAKE

#3

2 cl  Maté & Mäta
3 cl ananásovej šťavy, 5 cl spiced  

rumu, 6 listov čerstvej mäty 
pohár — old fashioned plný ľadu
garnish — rez ananásu & mäta

metóda — SHAKE

zázvor  
& ibištek

Tento životabudič, ktorý nakopne 
váš metabolizmus, sa nám podari-
lo vytvoriť kombináciou čerstvého 

zázvoru, sušených ibištekových 
kvetov, škorice a marockej mäty. V 

lete osvieži a v zime príjemne zahreje 
v horúcej verzii.

Limonáda alebo horúci nápoj z tohto 
sirupu predstavuje prírodnú alternatívu 
pitia kávy či syntetických energetických 
nápojov. Sirup z kvalitného maurícijské-
ho trstinového cukru je doslova nabitý 

čerstvou mätou, marockou sušenou mätou 
a yerba maté. Poskytuje dostatok vita-
mínov, minerálov a antioxidantov, ktoré 
zaručene naštartujú vaše telo a myseľ, 

kedykoľvek to potrebujete.

maté  
& mäta
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VAŠE POZNÁMKY
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