
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!



Russchian



שגיא שדות

 30 מ"ל רום בהיר
 30 מ"ל רום כהה 

 30 מ"ל ג'ין
)vs) 15 מ"ל קוניאק 

 30 מ"ל מיץ אננס
 30 מ"ל מיץ לימון

 30 מ"ל מיץ תפוזים
 20 מ"ל מונין ג'ינג'ר

 20 מ"ל מונין פסיפלורה
30 מ"ל Schweppes ראשן (סגירה(

כוס: טיקי עם קרח כתוש

 קישוט: גלגל תפוז דם מקורמל ומיובש, תפרחת נענע 
 עם אבקת סוכר, חצי פסיפלורה שעליה קוביית סוכר

ומקל קינמון בוער 

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים בשייקר, סינון 
וסגירה עם Schweppes ראשן מדליקים עם הקוניאק 

ומפזרים אבקת קינמון וסוכר מלמעלה

Tiki 
Rasha



Coconut 
    Rush

 60 מ"ל וודקה
 45 מ"ל מחית קוקוס (מונין(

 30 מ"ל מיץ לימון
 30 מ"ל שמנת

 30 מ"ל Schweppes ראשן
חלבון מביצה אחת

כוס: פילזנר

קישוט: פרח אמנון ותמר ופקעות ורדים 

דרך הכנה: שקשוק המרכיבים, סינון וסגירה עם 
Schweppes ראשן

שגיא שדות



 60 מ"ל וודקה
 60 מ"ל מיץ תפוחים 

 20 מ"ל מי דבש
 20 מ"ל מיץ לימון

20 מ"ל Schweppes ראשן (סגירה(

כוס: הייבול מעוצבת - קרח קריסטל ארוך בתוך הכוס

קישוט: פרח תפוח, מקל דבש תלוי על הכוס ומקל קינמון 

דרך הכנה: שקשוק המרכיבים, סינון וסגירה עם 
Schweppes ראשן

Happy New Year

שגיא שדות



שגיא שדות

Israeli Passion

 60 מ"ל ערק
 60 מ"ל מיץ גויאבה

 20 מ"ל מונין פסיפלורה
 20 מ"ל מיץ לימון

30 מ"ל Schweppes ראשן (סגירה(

כוס: לואו בול מעוצבת עם קוביית קרח גדולה - (קריסטל(

קישוט: תפרחת נענע, 2 כוכבי אניס וחצי פסיפלורה.

דרך הכנה: שקשוק המרכיבים, סינון וסגירה עם 
Schweppes ראשן



Gold
Russchian



ויטה ולדימירסקי

 45 מ"ל ג'ין
 15 מ"ל חלבון ביצה

 15מ"ל שמנת
 30 מ"ל מיץ אננס
 30 מ"ל מיץ לימון

 30 מ"ל קרם קוקוס
 דש אנגוסטורה ביטר

Schweppes גולד ראשן (סגירה(
כוס: בל

קישוט: גרידת קוקוס וקליפת תפוז

 דרך הכנה: שקשוק כפול
וסגירה ב-Schweppes גולד ראשן

Ramos 
Colada



Take 
Away

 45 מ"ל וודקה
 15 מ"ל ליקר סנט ג'רמיין (ליקר פרחי הסמבוק(

 15 מ"ל מי סוכר
 20 מ"ל מיץ לימון

 5 ענפים של טרגון טרי
Schweppes גולד ראשן (סגירה(

כוס: גובלט

קישוט: ענף טרגון וקליפת לימון

דרך הכנה: לכתוש את הטרגון, להוסיף את המרכיבים, 
לשקשק ולסגור ב-Schweppes גולד ראשן

ויטה ולדימירסקי



Golden Parrot

עמית וינטר

 30 מ"ל רום לבן 
 30 מ"ל רום כהה 

 30 מ"ל מיץ אשכוליות 
 30 מ"ל מיץ ליים 

 25 מ"ל מיץ אננס 
 25 מ"ל מיץ תפוזים

 25 מ"ל מי סוכר
Schweppes גולד ראשן (הצפה(

כוס: מגף/הייבול 

קישוט: קערת קרח עם פרחים מיובשים, מקל קינמון חרוך 
וניצן נענע

 Schweppes דרך הכנה: שקשוק המרכיבים וסגירה עם
גולד ראשן



Golden    
   Spritz

 30 מ"ל וודקה
 60 מ"ל אפרול

 30 מ"ל מיץ תפוזים 
Schweppes גולד ראשן (סגירה(

כוס: כוס יין בלון 

קישוט: גלגל תפוז 

דרך הכנה: ערבוב המרכיבים, סינון וסגירה עם 
Schweppes גולד ראשן

עמית וינטר



Golden 
  Canada

 60 מ"ל קראון רויאל 
 25 מ"ל מיץ אננס
 30 מ"ל מיץ לימון 
 15 מ"ל מי סוכר

 10 מ"ל אמארו מונטנגרו
10 מ"ל ליקר מרסקינו 

כוס: לואו בול 

קישוט: צרור נענע וורדים מיובשים 

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים, סינון והצפה
עם Schweppes גולד ראשן

עמית וינטר



Golden 
Americano

 25 מ"ל קמפארי
 20 מ"ל וורמוט איטלקי (אדום(

Schweppes גולד ראשן (סגירה(
כוס: הייבול / עציץ 

קישוט: מניפה של 3 פרוסות תפוז

דרך הכנה: ערבוב המרכיבים, סינון וסגירה עם 
Schweppes גולד ראשן

עמית וינטר



Japanese 
    Pleasure

 30 מ"ל בומביי איסט
 30 מ"ל מידורי 

 30 מ"ל מיץ לימון 
 30 מ"ל מיץ תפוחים

Schweppes גולד ראשן (הצפה(
כוס: לואו בול

קישוט: מניפת תפוחים

דרך הכנה: שקשוק המרכיבים, סינון והצפה עם 
Schweppes גולד ראשן

עמית וינטר



ויטה ולדימירסקי

Once upon 
  a time

 45 מ"ל וודקה
 30 מ"ל רום מיושן

 30 מ"ל מחית בננה 
 15 מ"ל ליקר שוקולד איכותי

 30 מ"ל מיץ תפוזים טרי
 30 מ"ל מיץ אננס
 15 מ"ל מיץ ליים
 דש ביטר תפוז

Schweppes גולד ראשן (סגירה(
כוס: טיקי

קישוט: בננות מקורמלות וטוויל שוקולד

דרך הכנה: לשקשק את כל המרכיבים בשייקר, לסנן לכוס 
טיקי ולסגור ב-Schweppes גולד ראשן.



 מי טוניק



Schweppes 
75

 30 מ"ל ג'ין
 10 מ"ל וורמוט אדום
 20 מ"ל מיץ תפוזים

Schweppes טוניק (סגירה(
כוס: פלוט

קישוט: טוויסט תפוז מעוצב

דרך הכנה: סינון כפול לכוס וסגירה עם Schweppes טוניק

עומר פפרמן



 40 מ"ל ג'ין
 20ו מ"ל ורמוט אדום

 כפית מרסקינו
 דש אנגוסטורה ביטרס

 דש קראול ביטרס
40 מ״ל Schweppes טוניק

כוס: קופ

Remove before f iring קישוט: סרט

דרך הכנה: שקשוק המרכיבים, סינון וסגירה עם 
Schweppes טוניק

עומר פפרמן

Bombshell



 40 מ"ל וודקה
 25 מ"ל מיץ תפוזים

 25 מ"ל Schweppes טוניק
 2 דשים אנגוסטורה ביטרס

6 עלי נענע יפים 

כוס: מאג

 קישוט: 3 עלי נענע, אבקת סוכר,
שבלול מתפוז /אשכולית וקש מתכת 

 דרך הכנה: מזיגה של כל המרכיבים לכוס 
 כולל הנענע, להוסיף קרח כתוש

ולערבב היטב (עדיפות ל"סוויזל"(

עומר פפרמן

the RainAfter



Sur Del
Mondo

עומר פפרמן

 30 מ"ל טקילה בלאנקו
 20 מ"ל טריפל סק

 20 מ"ל מיץ תפוחים
 5 מ"ל פרנה ברנקה

Schweppes טוניק (סגירה(
 כוס: גביע מאטה (כוס ארגנטינאית למשקה

מאטה מסורתי(

קישוט: קש מתכת ומניפת תפוח

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים על קרח,
סינון לכוס וסגירה של Schweppes טוניק.



 45 מ"ל ג'ין
 15 מ"ל פרנה ברנקה

 2 דשים אנגוסטורה ביטרס
Schweppes טוניק (סגירה( 

כוס: לואו בול עם סלסלת קש

 קישוט: טוויסט לימון על ורד עשוי מקרח / קוביית 
קרח גדולה

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים על קרח, 
סינון לכוס וסגירה של Schweppes טוניק

Eastern Style

עומר פפרמן



 15 מ"ל ברבן
 30 מ"ל אנגוסטורה

 30 מ"ל אורג'ט (סירופ שקדים(
 22.5 מ"ל מיץ ליים

Schweppes טוניק (סגירה(
כוס: הייבול

דרך הכנה: לשקשק את כל המרכיבים, לסנן ולסגור 
ב-Schweppes טוניק

ויטה ולדימירסקי

Trinidad Lager



ג׳ינג׳ר אייל



Floradora

ויטה ולדימירסקי

 45 מ"ל ג'ין
 22.5 מ"ל ליקר פירות יער

 15 מ"ל מיץ ליים
Schweppes ג'ינג'ר אייל (סגירה(

כוס: קולינס

קישוט: סחלב 

 דרך הכנה: לשקשק את כל המרכיבים בשייקר,
לסנן על קרח ולסגור ב-Schweppes ג'ינג'ר אייל



שירי נחום

Sweet
Manhattan

 45 מ"ל בורבון 
 15 מ"ל וורמוט אדום

 אנגוסטורה ביטרס (דש(
Schweppes ג'ינג'ר אייל (סגירה(

כוס: פלוט

קישוט: מניפת תפוח אדום ודובדבן 

 דרך הכנה: ערבוב המרכיבים, סינון וסגירה
עם Schweppes ג'ינג'ר אייל 



 60 מ"ל רום מתובל
 45 מ"ל בירת חיטה

 60 מ"ל מיץ תפוחים
Schweppes ג'ינג'ר אייל (סגירה(

כוס: היי בול

קישוט: קליפות תפוז עגולות וגבעול כוסברה 

 דרך הכנה: כתישה של קוביות מחצי לימון,
 עלי כוסברה טריים ו-2 כפיות ריבת תפוז.

 שקשוק, סינון כפול וסגירה עם
Schweppes ג'ינג'ר אייל

Wiseass

שירי נחום



שירי נחום

Annis 
Bizz 

 45 מ"ל וודקה וניל
 30 מ"ל ליקר אלדרברי

 15 מ"ל מיץ לימון
 15 מ"ל מי סוכר 

 דש ערק
Schweppes ג'ינג'ר אייל (סגירה(

כוס: לואובול

קישוט: פרוסת ג'ינג'ר ותות

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים,
סינון וסגירה ב-Schweppes ג'ינג'ר אייל



שירי נחום

 45 מ"ל ג'ין
 15 מ"ל בחרובקה

 15 מ"ל מונין תה לימון
 15 מ"ל מיץ לימון
 15 מ"ל מי סוכר

Schweppes ג'ינג'ר אייל (סגירה(
כוס: גובלט

קישוט: שיפוד לימונים סינים

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים,
סינון וסגירה עם Schweppes ג'ינג'ר אייל

King's
Tea



 30 מ"ל רום מתובל
 45 מ"ל גרנד מרניה

 45 מ"ל מיץ תפוזים טרי
 כפית סילאן

Schweppes ג'ינג'ר אייל (סגירה(
כוס: לואו בול

קישוט: קובית קרח גדולה עם דובדבן

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים וסינון כפול
על קובית קרח גדולה עם דובדבן

שירי נחום

  Grand 
Gesture



 ביטר למון



 40 מ"ל ג'ין
 20 מ"ל אפרול

 15 מ"ל מיץ לימון טרי
 15 מ"ל מי סוכר

Schweppes ביטר למון (סגירה(
כוס: גובלט

קישוט: זר מקליפות מלפפון וטוויסט לימון

 דרך הכנה: שקשוק כל המרכיבים, 
סינון וסגירה ב-Schweppes ביטר למון

Engle's
Share

 כפיר בכר



 50 מ"ל רום לבן
 10 מ"ל ליקר קפה
 20 מ"ל מיץ אננס

 30 מ"ל מיץ פסיפלורה
 25 מ"ל רוזטה (סירופ שקדים(
Schweppes ביטר למון (סגירה(

כוס: טיקי 

 קישוט: אננס מיובש עם דובדבן על קיסם,
מקל קינמון בוער. 

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים בשייקר, 
סינון וסגירה ב-Schweppes ביטר למון

Chico & Rita

 כפיר בכר



 40 מ"ל עראק
 10 מ"ל בחרובקה

 10 מ"ל שרטרז ירוק
 25 מ"ל סירופ לוונדר (מי סוכר עם השרייה של לוונדר( 

 25 מ"ל מיץ ליים טרי
Schweppes ביטר למון (סגירה(

כוס: הוריקן

קישוט: זר נענע וקינמון מגורד

 דרך הכנה: חופן עלי נענע, בנייה בכוס, 
קרח כתוש וסוויזל סגירה ב-Schweppes ביטר למון

Mediterranean
Swizzle

 כפיר בכר



 50 מ"ל וויסקי סקוטי בלנדד 
 10 מ"ל אמארטו

 25 מ"ל סירופ דבש
 חופן נענע

Schweppes ביטר למון (סגירה(
כוס: כוס פילזנר

קישוט: זר נענע

 דרך הכנה: שקשוק המרכיבים, סינון על 
קרח כתוש וסוויזל

 כפיר בכר

Mint and
Honey



 כפיר בכר

 45 מ"ל וודקה
 15 מ"ל קמפארי

 30 מ"ל מיץ פסיפלורה
 20 מ"ל מי סוכר

 15 מ"ל מיץ לימון 
Schweppes ביטר למון (סגירה(

כוס: לואובול

קישוט: חצי פסילורה וצ'ילי 

 דרך הכנה: מעיכה של פלפל צ'ילי בתוך השייקר
שקשוק וסגירה עם Schweppes ביטר למון

 Spicy
Compassion



ויטה ולדימירסקי

 50 מ"ל טקילה
 10 מ"ל שרטרז ירוק

 20 מ"ל סירופ גויאבה
 30 מ"ל מיץ לימון טרי

 רוזמרין טרי
Schweppes ביטר למון (סגירה(

כוס: קופ 

קישוט: כתר סוכר שרטרז ותבלינים וטוויסט לימון

 דרך הכנה: שקשוק של המרכיבים בשייקר
 (פרט לרוזמרין ול-Schweppes(, סינון וסגירה

עם Schweppes ביטר למון

Forbidden 
Paradise



צילום: ג'וסי הפקות, אלון קירה, ליאת פדרמן     עיצוב: דלית פסח, דיו־עולמות

תודה לזמן אמיתי ולצוות ההדרכה על מתכוני הקוקטיילים. 
www.zmanamiti.co.il  זמן אמיתי  1-700-50-50-06  ׀

 קורסי ברמנים
וסדנאות קוקטיילים חווייתיות 

בשיתוף

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!


