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Método de preparo:
Em uma taça de 400ml, adicionar os 
gomos de tangerina e os grãos de 
pimenta rosa.  
Pressionar levemente os gomos para 
que eles soltem um pouco de caldo e 
aroma e se juntem à pimenta rosa. 

Em seguida, colocar gelo até a bor-
da da taça. Despejar lentamente o 
gin Minna Marie Cristal por cima do 
gelo, para que vá gelando aos pou-
cos. Mexa com uma colher bailarina, 
para que o gin homogenize com a 
tangerina e a pimenta rosa. Despeje 
lentamente a água tônica por cima 
da mistura e mexa com uma colher 
bailarina apenas duas vezes para que 
a tônica não perca o gás. 

Finalize com um twist de laranja  
para dar mais aroma e frescor ao 
coquetel. Servir em seguida.

INGredIeNteS
- 100ml de gin Minna Marie Cristal
- 150ml de água tônica
- 5 gomos de tangerina
- 10 a 15 grãos de pimenta rosa
- Twist de laranja
- Gelo

GINTANGERINA, PIMENTA RoSA E LARANjA
GIn TônIca GIN



Método de preparo:
Em uma coqueteleira com gelo bata 
o gin, o syrup de açúcar e o suco de 
limão. Coar o coquetel em um copo 
com gelo através do método duplo - 
utilizando uma peneira de barman e 
uma peneira tradicional. Em seguida 
adicione a Club Soda até completar 
o copo. Finalize com o twist de limão 
siciliano para dar mais frescor ao 
coquetel.

INGredIeNteS
- 50 ml de gin Minna Marie Cristal 
- 10 ml de syrup simples de açúcar 
- 30 ml de suco de limão siciliano 
- 80 ml de Club Soda
- Twist de limão siciliano

GINGIn FIZZ



Método de preparo:
Em um copo de 250ml previamente 
gelado, adicione o gelo. Despeje 
lentamente sobre o gelo, o gin, o 
vermute e o Campari. Em seguida 
mexa suavemente com um colher 
bailarina para que os líquidos se 
misturem. Finalizar com um twist de 
laranja. Sirva em seguida.

INGredIeNteS 
- 50ml de gin Minna Marie Classic
- 50ml de Vermute Rosso Doce
- 50ml de Campari
- Twist de laranja
- Gelo
- 1 canela em pau**

GINnEGROnI

**Opcional: 
Ao final, adicione uma canela em 
pau levemente tostada no fogo, 
para dar ainda mais personalidade 
ao Negroni.



INGredIeNteS
- 60 ml de gin Minna Marie Classic
- 10 ml de vermute branco seco
- Twist de limão siciliano

Método de preparo:
Coloque os ingredientes em um 
mixing glass com algumas pedras de 
gelo, mexa com uma colher bailarina, 
e coe sobre uma taça Dry Martini 
previamente gelada, esprema o twist 
de limão sobre o drink e decore com 
uma azeitona verde fixada em um 
palito.

GINDRY MaRTInI



RUMMOJITO

INGredIeNteS
- 50ml de rum Sombrio
- 15ml de suco de limão espremido
- 15ml de syrup simples de açúcar
- 100ml de água com gás ou club soda
- 10 folhas de hortelã
- Licor Limoncello**

Método de preparo:
Em um copo, adicionar gelo, rum, 
limão espremido e o syrup simples 
de açúcar. Mexer com uma colher 
bailarina para que os ingredientes se 
misturem. Despejar suavemente a 
água com gás ou club soda para que 
não perca o gás. Pegue as folhas de 
hortelã e dê um leve tapa nelas em 
sua palma da mão, para que soltem 
ainda mais o aroma e o sabor. Em 
seguida as disponha no copo e com 
a colher bailarina, mexa suavemente 
para incorporar o sabor da hortelã ao 
líquido. Sirva em seguida.

**Opcional: 
Se quiser dar ainda mais sabor e 
frescor ao Mojito, dê três ou  
quatro borrifadas de licor Limon-
cello sobre o coquetel finalizado.



INGredIeNteS
- 50ml de rum Sombrio
- 10ml de leite de coco
- 15ml de Curaçau Blue
- 100ml de suco de abacaxi natural
- 10g de coco ralado**
- Gelo
 
Método de preparo:
Em uma coqueteleira, junte todos 
os ingredientes e mexa bem até que 
todos os ingredientes se misturem e 
o líquido esteja bem gelado!  
Sirva em um copo longo. 

RUMBLUE HaWaII

**Opcional: 
Ao finalizar, adicione o coco 
ralado por cima, para acrescentar 
uma textura crocante ao  
coquetel.



CACHAÇADIÁVOLO

INGredIeNteS
- 50ml de cachaça don diego premium
- 25ml de Limoncello
- 15ml de suco de limão siciliano
- Gelo
- Geléia de pimenta
- ½ Pimenta dedo de moça**

Método de preparo:
Em uma coqueteleira, acrescente 
gelo, a cachaça, o Limoncello e o suco 
de limão siciliano e mexa bem até 
que tudo esteja homogeneizado e o 
líquido bem gelado. Coloque em um 
prato raso a geléia de pimenta. Passe 
a borda do copo sobre o prato com a 
geléia de pimenta até que fique bem 
preenchida. Despeje a mistura da 
coqueteleira para dentro do copo com 
cuidado para o líquido não tocar na 
borda.  
Sirva em seguida.

**Opcional: 
Caso queira dar um toque mais 
picante ao coquetel, adicione ½ 
pimenta dedo de moça cortada 
bem fininha e sem semente. 



- Diávolo :
- 50ml Cachaça Don Diego Premium;
- 25ml Limoncello;
- 15ml Suco de limão siciliano;
- Gelo
- Geléia de pimenta;
- ½ Pimenta dedo de moça**

*Método de preparo:
Em uma coqueteleira, acrescente gelo, a cachaça, 
o Limoncello e o suco de limão siciliano e mexa 
bem até que tudo esteja homogeneizado e o 
liquido bem gelado. Coloque em um prato raso a 
geléia de pimenta. Passe a borda do copo sobre o 
prato com a geléia de pimenta até que fique bem 
preenchida. Despeje a mistura da coqueteleira 
para dentro do copo com cuidado para o líquido 
não tocar na borda. Sirva em seguida 

**opcional: Caso queira dar um toque mais 
picante ao coquetel, adicione ½ pimenta dedo de 
moça cortada bem fininha e sem semente. 

INGredIeNteS
- 75ml de cachaça don diego Branca
- 2 fatias de limão Tahiti
- 2 fatias de limão cravo
- 2 fatias de limão siciliano
- Gelo
- Açúcar
- Ramo de alecrim**

Método de preparo:
Em um copo de caipirinha, adi-
cione os limões e o açúcar. Com a 
ajuda de um macerador, pressione 
firmemente os limões para que eles 
soltem o caldo e o sabor. Adicione o 
gelo até quase o topo do copo. Em 
seguida despeje a cachaça e mexa 
com uma colher bailarina para que os 
ingrediente estejam bem homoge-
neizados. Sirva em seguida. 

CACHAÇAcaIPIRInHa
3 LIMõESCACHAÇA

**Opcional: 
Por fim, adicione um ramo de 
alecrim para dar mais frescor e 
personalidade à sua caipirinha.



INGredIeNteS
- 50ml de vodka prime 2030
- 15ml de suco limão espremido
- 15ml de syrup de gengibre
- 15ml de syrup simples de açúcar
- 100ml de água com gás
- 1 folha de hortelã
- Gelo
- Espuma de gengibre 

Método de preparo:
Em uma caneca de cobre, acrescen-
tar vodka prime 2030, gelo, suco de 
limão, syrup de gengibre e o syrup  
de açúcar. Mexer com uma colher 
bailarina para homogeneizar os 
ingredientes.  Adicionar a água com 
gás, e mexer suavemente para que 
não perca o gás. Finalizar com a 
Espuma de Gengibre e uma folha 
de hortelã para decorar e agregar 
aroma. Servir em seguida.

VODKAMOscOW MULE 
DE CRANBERRy CoM GENGIBRE



INGredIeNteS
- 50ml de vodka prime 2030
- 80ml de suco de cranberry 
- 15ml de suco de limão
- 25ml de Cointreau
- Twist de laranja
- Gelo

Método de preparo:
Primeiramente, adicionar gelo à taça 
de Martini para que ela permaneça 
gelada até a finalização do coquetel.
Em uma coqueteleira, adicionar 
todos os ingredientes e bater até 
que tudo esteja homogeneizado e o 
coquetel bem gelado. Em seguida, 
dispensar o gelo que estava na taça. 
Coar o coquetel na própria taça 
através do método duplo, utilizando 
uma peneira de barman e uma penei-
ra tradicional. Finalizar com um twist 
de casca de laranja para aromatizar o 
coquetel. Servir em seguida.

VODKAcOsMOPOLITan



VODKA



INGredIeNteS
- 20ml de vodka prime 2030
- 50ml de Curaçau Blue
- 25ml de suco de limão espremido na hora

Método de preparo:
Adicione a vodka prime 2030, o  
Curaçau Blue e o suco de limão em uma 
coqueteleira com gelo e agite bem até 
que a bebida esteja completamente  
gelada. Sirva em um copo longo e decore 
com duas fatias de limão.

VODKABLUE KaMIKaZE
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