
QUARANTINI SPECIAL



Quarantini
[Ka-rann-tienie] zelfst. nmw.

- Gewoon een normale cocktail, maar 
je drinkt hem in je eentje, thuis.

We kunnen dan helaas niet naar onze favoriete café in 
de stad, maar het ‘social distancing’ betekent niet dat je 
jouw cocktail hour op moet geven. In deze Quarantini 
cocktail special hebben we de lekkerste Quarantini’s voor 
jou op een rijtje gezet. 

Het zijn gezonde mocktails, die je eenvoudig kunt 
maken met fruit en sapjes die je vaak al in huis hebt. 
De mocktails bevatten geen toegevoegde suikers 
en zitten vol vitaminen die een boost geven aan je 
immuunsysteem, want in deze periode is er niets 
belangrijker dan gezond zijn en gezond blijven. 

Wil je toch the real cocktail hour experience? Bij iedere 
mocktail wordt vermeld met welk alcoholisch drankje je 
het recept direct omtovert tot een heerlijke cocktail. 

Ga aan de slag in jouw eigen keuken-cocktailbar. 
Wanneer je aan het genieten bent van de eerste slok, 
vind je het vast niet meer zo erg dat je andere personen 
verplicht op 1,5 meter afstand moet houden.



Appletini
De Appletini is geen uitvinding van Steve Jobs, maar 
een echte cocktail klassieker die ideaal te vervangen is 
door een gezonde variant. Want zeg nu zelf, een glas 
spa rood als vervanging van een gewone martini is ook 
zo saai toch?

De Appletini heeft de ideale combinatie tussen ‘sweet 
and sour’ en is heel eenvoudig te maken.

Ingrediënten
• 100 ml appelsap
• 10 ml citroensap
• spa rood
• Groen appelschijfje

Hoe maak je een Appletini?
Vul het martiniglas met de appelsap en citroensap. Roer 
dit goed door elkaar en top vervolgens af met spa rood. 
Garneer met een groen appelschijfje in het glas en jouw 
Appletini is ready to serve.

Cocktail Appletini
Voeg bij de appelsap en citroensap nog 40 ml Wodka toe 
en top dan af met spa rood. 



Pina colada
If you like pina coladas… dan wordt deze mocktail 
sowieso jouw nieuwe favoriet.  

Een heerlijk romig drankje die je meteen meeneemt 
naar de tropische stranden. Zoek het meest zomerse 
plekje in huis of in de tuin op, sluit je ogen en neem 
een slokje van je cocktail. De ideale manier om even te 
ontsnappen aan de werkelijkheid.



Ingrediënten
• 150 gram bevroren ananasstukjes
• 1 banaan
• 200 ml kokosmelk (uit blik of pak)
• 50 ml ananassap
• 10 ml citroensap
• ijsblokjes

Hoe maak je een Pina Colada?
1. Doe de bevroren ananasstukjes, de kokosmelk, anan-

assap en citroensap samen in de blender en mix op de 
hoogste stand tot een smoothie.

2. Voeg nu de banaan toe en mix verder met de blender 
op de laagste stand. Wanneer je alles tegelijk samen 
mixt op de hoogste stand, gaat het schiften door de 
toevoeging van de banaan. 

3. Vul een cocktailglas met ijsblokjes en giet de smooth-
ie erover. Garneer met een stukje ananas en/of 
kokossnippers en een rietje. 

Pina Colada cocktail
Behoefte aan de échte tropische beleving? Het enige dat 
je hoeft te doen is de banaan vervangen door 30 ml witte 
rum. 



Daiquiri frozen strawberry
Maak je klaar voor de vrijmibo (we hebben de betekenis 
voor nu even veranderd naar: vrije middag borrel) met 
de frozen strawberry Daiquiri. Een fruitige cocktail waar 
iedereen die je ontmoet via Facetime, Zoom, Houseparty 
of ieder ander online kanaal sowieso jaloers op wordt. 

Ingrediënten
• 300 gram aardbeien (bevroren)
• verse sap van een limoen 
• ijsblokjes

Hoe maak je een Frozen strawberry Daiquiri?
1. Doe de bevroren aardbeien en ijsblokjes in de blender 

en pers hierover de limoen.
2. Goed blenden totdat het een mooi, egaal rood mengsel 

is. Het is goed wanneer je merkt dat het “slushy” wordt.
3. Schenk de cocktail uit de blender in een stijlvol glas, bij 

voorkeur een margarita glas. 
4. Garneer met een verse aardbei als finishing touch

Cocktail Daiquiri
Ben je echt toe aan een borrel? Voeg dan 30 ml rum toe 
voordat je gaat blenden. 



Sex on the beach
Helaas moeten we on the beach vervoegen naar on 
the couch. Maar met een mocktail zoals deze erbij is 
dat echt geen straf. Vanaf de bank geniet je zo van 
het ultieme vakantiegevoel in een cocktailglas.  Zet 
temptation island of Netflix op, leun achterover op de 
bank en geniet. 



Ingrediënten:
• crushed ice
• 30 ml perziksap
• 120 ml sinaasappelsap
• 30 ml cranberrysap

Hoe maak je een sex on the beach?
1. Doe wat crushed ice in een cocktailglas.
2. Voeg de perziksap toe.
3. Voeg daarna de sinaasappelsap toe, totdat het glas 

voor ongeveer 70% gevuld is.
4. Schenk ten slotte de cranberrysap erbij. Om de mooie 

kleurverschillen te behouden vooral niet roeren!

Sex on the beach cocktail
Vervang 30ml van de sinaasappelsap voor Wodka. Kies 
er eventueel voor om de perziksap te vervangen door 
perziklikeur. 



Kijk voor meer recepten en inspiratie op 
www.cocktailbrewery.nl

@Cocktailbrewery
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