Sidecar.
Sidecar är en gammal klassiker som hängt med länge i barmenyer
världen över. Här får du ett traditionellt recept med en liten twist av Rånäs
Brännvin.

1 DRINK

Cocktail

Sidecar
Ingredienser:
3 cl Grönstedts VS Cognac
1 cl Rånäs Brännvin
2 cl citronjuice
1 cl sockerlag
Gör så här:
1. Dra en skiva citron runt glasets kant och doppa sedan kanten i
strösocker för att få en fin sockerkant.
2. Blanda alla ingredienser i en shaker eller en stor syltburk och fyll med
is.
3. Skaka i cirka 10 sekunder och sila sedan upp drinken i glaset.

Spara i lista

Grönstedts *** VS, 700 ml
Systembolagsnummer: 382

329,00 kr

En ung och charmig cognac! Medelfyllig, lätt eldig med toner av
russin, druva och vanilj. Relativt kort eftersmak.

Spara i lista

Rånäs Brännvin
Systembolagsnummer: 148

219,00 kr

Frisk, komplex smak av pomerans och kanel med toner av lakrits
och cognac. Rånäs Brännvin är en EU-ekologiskt märkt snaps. Det
innebär att vetet som används vid destillationen av brännvinet är
ekologiskt odlat utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel.

Spara i lista

Grönstedts Sidecar
Systembolagsnummer: 757

179,00 kr

Vill du slippa blanda själv finns Grönstedts Sidecar som är gjord
enligt det klassiska receptet bestående av cognac, apelsinlikör och
citronjuice. Smaken är fruktig, söt och syrlig med inslag av citron och
kryddor samt en trevlig ton av cognac.

Se också

Old Cuban.
The Old Cuban är en välbalanserad cocktail med mörk rom och mynta, twistad
med champagnens elegans. Tina Shine guidar dig till en perfekt Old Cuban.
Läs mer

Det glada 20-talet - ikonisk era för bar- och
dryckeskulturen.
Bartendern Tina Shine har djupdykt i det glada 20-talet med sina illegala
jazzklubbar, flapper girls, billig sprit och allmän nyckfullhet.
Läs mer

Whiskydrinkar - 12 drinkar med whisky som bas.
Whisky, whiskey, bourbon eller scotch beroende på sort och härkomst är inte
bara gott att dricka på egen hand utan det är också en bra bas i drinkar. Här tipsar
vi om tio goda drinkrecept med whisky eller whiskey som bas.
Läs mer

Färdigblandad cocktail från Grönstedts.
Den klassiska cognacscocktailen Sidecar har hyllats av bartenders ända sedan
den kom till under 1920-talet i Paris. Grönstedts Sidecar är färdig att servera direkt
ur flaskan.
Läs mer

Utskrift

