Jedlý kaštan
Châtaigne
Plody jedlého kaštanu byly do Evropy přivezeny
ze Sard v Malé Asii. Proto se toto ovoce rovněž
nazývá ‘Sardskými ořechy’.
Celé plody kaštanu je vhodné upravovat pečením,
vařením, dušením nebo grilováním. Tepelně
upravené kaštany se rovněž podávají jako příloha
k různým jídlům.
Chuť kaštanu koncentrovaná v podobě sirupu je
často používána v cukrářství při přípravě dortů
a zákusků. Vynikající sirup MONIN Kaštan ale
jistě najde cestu do některého z vašich nápojů!

BARVA

Temná žluto-hnědá.

CHUŤ

Stopová vůně brandy.
Jemná rovnováha chuti pečenho kaštanu a vanilky.

POUŽITÍ

Kávy, koktejly, dezertní nápoje,
světlá belgická piva.

DOSTUPNÉ BALENÍ

70 cl.

Více než 90 let zkušeností řadí MONIN do čela výběru značek vysoké gastronomie ochucených
nápojů s nabídkou čítající přes 100 různých příchutí, více než 100 zemí světa a zahrnující vůbec
nejširší sortiment Premium syrupů, široký sortiment Exclusive likérů, toppingů a ovocných
pyré. Bohatý v chuti i všestrannosti, MONIN vám umožní uspokojit očekávání vašeho zákazníka
ve všech aspektech kvality, výjimečnosti chuti i originality.

MONIN receptury pro inspiraci

Alexandre LAPIERRE
MONIN
Ředitel oddělení
inovace nápojů

“MONIN Kaštan má
jemnou a lehkou chuť
a snadno podtrhne
vyznění vaší nejlepší
kávy, latte nebo
capuccina. O něco
dokonalejší výsledek
dosáhnete ještě
přidáním MONIN
Karamelového
toppingu, který vaší
kávě dodá teprve tu
pravou chuť pečených
kaštanů.”

Cocktails

Nealko Cocktails

Frappé Cappuccino

Gurmánek

• 15 ml MONIN Kaštanový sirup
• 40 ml irish cream
• 1 šálek espresso

Všechny přísady nalijeme do shakeru
naplňeného kostkami ledu, razantně
protřepeme a nalijeme do sklenice.

Kaštanový Dezert

•
•
•
•

25
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20

ml
ml
ml
ml

MONIN Kaštanový sirup
MONIN Kakaový likér
vodka
smetana

Všechny přísady vložíme do mixeru,
doplníme ledem, rozmixujeme do hladka
a nalijeme do sklenice.

Kaka-štan

•
•
•
•

20 ml MONIN Kaštanový sirup
10 ml MONIN Gum sirup
50 ml cachaça
3 plátky limety

Rozmačkejte sirupy s limetkou ve velké
sklenici, dosypte ledem, přelijte rumem,
promíchejte a podávejte.

Bílý Kaštan

•
•
•
•
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MONIN Kaštanový sirup
vanilková vodka
irish cream
mléko

Všechny přísady nalijeme do shakeru
naplňeného kostkami ledu, razantně
protřepeme a nalijeme do sklenice.

Chestnut Coffee Mocha

•
•
•
•
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MONIN Kaštanový sirup
MONIN Kávový likér
triple sec likér
mléko

Všechny přísady nalijeme do shakeru na led,
protřepeme a nalijeme do sklenice.

• 25 ml MONIN Kaštanový sirup
• 150 ml bitter hot chocolate
• šlehačka

Nalijte MONIN Kaštan do vysokého hrnku,
párou prohřejte čokoládu a čokoládovou
pěnu nalijte na sirup. Ozdobte šlehačkou.

Chestnut Latté

• 30 ml MONIN Kaštanový sirup
• 1 šálek studené espresso
• 120 ml mléko

Nalijte mléko do vysoké sklenice vyplněné
ledem, přilijte sirup a opatrně přilévejte
studené espreso, aby se vytvořily vrstvy.

Vanilla Chestnut Latte

•
•
•
•

15 ml MONIN Kaštanový sirup
15 ml MONIN Vanilla sirup
1 šálek espresso
150 ml mléko

Nalijte espresso do většího šálku a uložte.
Obě příchutě společně s mlékem prohřejte
párou dokud nevytvoří pěnu a nalijte na
espresso a podávejte.

Nekaš-to

• 30 ml MONIN Kaštanový sirup
• 180 ml mléko

Všechny přísady nalijeme do shakeru
naplňeného kostkami ledu, razantně
protřepeme a nalijeme do sklenice vyplněné
kostkami ledu.

Kaštaněta

•
•
•
•

15 ml MONIN Kaštanový sirup
15 ml MONIN Toffee Nut sirup
2 šálky espresso
120 ml horká čokoláda

Nalijte sirupy a espresso do šálku a přilévejte
horkou čokoládu.
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