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COSMO TWIST
9 cl Caraïbos Cranberry
3 cl Caraïbos Limoen
2 Eetlepels abrikozenconfituur
3 Schijfjes komkommer 
Doe alle ingrediënten in een shaker.  
Voeg als laatste de confituur toe en roer goed. 
Voeg ijsblokjes toe en schud 10 seconden.
Giet door een strainer en zeef in een gekoeld 
martiniglas. 
Garneer met een gedroogde abrikoos en 
komkommer.

SEX ON THE BEACH
60 ml Caraïbos Sinaasappel
45 ml Caraïbos Cranberry
30 ml Poliakov vodka
15 ml Peachtree likeur

FRUITY SIR
60ml Caraïbos Framboos 
10ml Caraïbos Limoen
40ml LABEL 5 whisky

CHEEKY MONKEY
9 cl Caraïbos Ananas
3 cl Caraïbos Gember
4 cl Caraïbos Citroen
2 cl Monin Orgeat 
Doe alle ingrediënten in een blender en voeg 
crushed ijs toe totdat alle ingrediënten zich 
net onder het ijs bevinden.
Blend tot je een gelijke substantie hebt 
(ongeveer 5 seconden). 
Giet uit in een milkshakeglas. 
Garneer met blokje ananas.

DE MOCKTAILEXPERT
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MOCKTAILS & COCKTAILS MET CARAÏBOS



ANANAS BANAAN

KOKOSCRÈME

LIMOEN YUZU CRANBERRY AARDBEI

FRAMBOOS GEMBER

APPEL MANGO MARACUJÀ

PERZIK

MOCKTAILS & COCKTAILS
Al meer dan 40 jaar is het merk Caraïbos opgebouwd rond een eenvoudige missie: 
professionals de beste, lekkerste en meest exotische vruchtensappen en -dranken 
bieden waarmee zij eindeloos mocktails en cocktails kunnen creëren.

KWALITEIT

Kennis
Expertise in de selectie van de vruchten 
en een hoge eisenstelling tijdens het 
productieproces

Hoog fruitgehalte 
Betere tolerantie voor ijs waardoor een 
rijke smaak behouden blijft.

TRENDS

Ontdekken
Dankzij Caraïbos kan je jouw klanten 
kennis laten maken met nieuwe en 
unieke smaken.

Groeiend bewustzijn rondom 
alcoholconsumptie 
Mocktails zijn een mooie, makkelijke en 
bovendien margerijke toevoeging op de 
kaart.GEMAK

Tijdsbesparing 
Er hoeven geen vruchten geperst te 
worden.

Beschikbaarheid
De meest exotische vruchten zijn het 
hele jaar door beschikbaar waardoor 
een uniforme smaakbeleving 
wordt gegarandeerd en geen 
kaartaanpassingen nodig zijn.

RENDEMENT

Goedkoper
Caraïbos is veelal een stuk goedkoper 
dan zelf fruit persen.

Variëteit 
Met reeds enkele Caraïbos smaken 
kan je al vele mocktails en cocktails, 
welke een goede marge bieden, op 
jouw kaart zetten.

VRUCHTENSAPPEN EN -DRANKEN 1L FLESSEN


