


Denne drink er perfekt som velkomstdrink eller pre dinner cocktail  

- en partystarter nærmest uanset tidspunkt og lejlighed.  

Bang!!! Miss Sophie er inspireret af den klassiske cocktail French 75.

Ingredienser:

6cl gin

3cl citron juice 

2cl sukker sirup

2cl Cointreau

12cl INFERNØL  
New Sparkle 

Fremgangsmåde:

• Hæld gin, juice, sirup og Cointreu i  
en cocktail shaker

• Fyld shakeren med isterninger og  
ryst til shakeren er helt kold 

• Hæld indholdet i et stort vinglas  
med tre store isterninger  
(gerne et INFERNØL glas, hvis du  
er så heldig at have sådan ét) 

• Tilsæt INFERNØL New Sparkle 

• Pynt med appelsinskal 

Bang!!! 
Miss Sophie



Denne drink  egner sig perfekt både som pre og post dinner 
cocktail. Den er forfriskende efter en tung middag, men giver 
lige så fin mening som party cocktail eller på en solbeskinnet 
eftermiddag – den er en partystarter nærmest uanset tidspunkt 
og lejlighed. Bramble no. 5 er inspireret af den klassiske cocktail 
Bramble – oprindeligt lavet med gin.

Ingredienser:

6 cl Infernal  
RUM no. FIVE 
(eller lign. – f.eks.  
El Dorado 12 YO) 

3 cl lime juice 

3 cl sukker sirup 

3 cl Brombær puré

12 cl INFERNØL  
New Sparkle  

Fremgangsmåde:

• Hæld rom, juice, sirup og puré i  
en cocktail shaker

• Fyld shakeren med isterninger og  
ryst til shakeren er helt kold

• Hæld indholdet i et stort vinglas  
med tre store isterninger  
(gerne et INFERNØL glas, hvis du  
er så heldig at have sådan ét) 

• Tilsæt INFERNØL New Sparkle 

• Pynt med en tynd limebåd 

Bramble no. 5



Denne drink egner sig perfekt både som pre og post dinner 
cocktail. Den er forfriskende efter en tung middag, men giver 
lige så fin mening som party cocktail eller på en solbeskinnet 
eftermiddag – den er en partystarter nærmest uanset tidspunkt 
og lejlighed. Mintfernal er inspireret af de klassiske cocktails 
Mojito, Old Cuban og Apple Martini.

Ingredienser:

6 cl Infernal  
RUM no. Five  
(eller lign. – f.eks.  
El Dorado 12 YO) 

3 cl lime juice 

1 cl sukker sirup

3 cl Green Apple 
Syrup (Vi anbefaler 
Marie Brizard) 

22 cl INFERNØL  
New Sparkle

3 myntekviste 

Fremgangsmåde:

• Hæld rom, juice og de to sirupper i  
en cocktail shaker 

• Fyld shakeren med isterninger og  
ryst til shakeren er helt kold 

• Hæld indholdet i et stort vinglas  
med tre store isterninger (gerne  
et INFERNØL glas, hvis du er  
så heldig at have sådan ét) 

• Tilsæt INFERNØL New Sparkle 

• Pynt med en tynd limebåd og  
en myntekvist

Mintfernal



Denne drink egner sige både som pre og post dinner cocktail 
Den er forfriskende efter en tung middag, men giver lige så fint 
mening som party cocktail eller på en solbeskinnet eftermiddag  
– den er en partystarter nærmest uanset tidspunkt og lejlighed.  
Passion Fruit Cooler er inspireret af den neoklassiske cocktail  
Storm Cooler fra Ruths Hotel og Bülows Lakrids bog. 

Ingredienser:

6 cl vodka 

3 cl lime juice 

3 cl sukker sirup 

3 cl passionsfrugt 
puré 

22 cl INFERNØL 
Passion Sparkle 

Lakridspulver  
F.eks. Bülow Raw  
Liquorice Powder

Fremgangsmåde:

• Hæld vodka, juice, sirup og puré i  
en cocktail shaker

• Fyld shakeren med isterninger og  
ryst til shakeren er helt kold 

• Hæld indholdet i et stort vinglas  
med tre store isterninger (gerne  
et INFERNØL glas, hvis du er  
så heldig at have sådan ét) 

• Drys evt. lakridspulver i

• Tilsæt INFERNØL New Sparkle 

• Pynt med ¼ frisk passionsfrugt  
eller en tynd limebåd

Passion Fruit Cooler


