
 

Husk isterninger! 

 

Velkomstdrinken  

Skal der være fest – så lad der være fest! Og ingen fest uden velkomstdrink.  

Velkomstdrinken forener os, sørger for at vi har noget at tale om, smage på og ikke mindst skåle med.  

Når det så er sagt, må den gerne være nem og overskuelig for dig som vært. Det nytter ikke noget at du skal stå og 

shake 30 cocktails, samtidig med at du skal hilse på, tage i mod gaver og tjekke forretten.  

Derfor giver vi dig nu 4 gode bud på nemme og lækre velkomstdrinks, som nemt kan laves som punch, i kander eller 

store beholdere, og som blot skal blandes sammen. Lækre og smukke drinks som dine gæster helt sikker vil være 

ellevilde med!  

 

1. Gammel Have - En klassiker som er oplagt til en havefest! Farverig, sød og frisk i smagen. En drink alle med 

garanti vil kunne lide! 

 

1 del bananlikør 

1 del vodka 

2 dele appelsinjuice  

2 dele Schweppes lemon  

 

Pynt: Lime og/eller appelsin i skiver 

 

2. Aperol Spritz – Drinken der for alvor er blevet populær og med god grund! Forfriskende og let bitter. Perfekt 

på en varm sommerdag.  

 

2 dele Aperol 

3 dele mousserende vin (eller hvidvin) 

1 del danskvand 

 

Pynt: Appelsin i skiver 

 

3. GT – Gin og tonic! Det lyder måske for nemt, men det er en sikker vinder. Og her kommer vi med gode 

forslag til hvordan det evt. kan friskes lidt op.  

 

1 del gin (brug gerne penge på en god gin) 

3 dele tonic 

Citronskiver 

 

Serveres/ pyntes med fx en kvist rosmarin, skiver agurk eller halve jordbær. Ønsker du en sødere udgave af 

gin og tonic, kan du evt. tilføje lidt sukkersirup.  

 

4. Din havefest speciel – vores helt egen velkomstdrink. Den er let, forfriskende, sød og mild i smagen. Og så er 

mængden af alkohol begrænset, så dine gæster kan sagtens snuppe 2! 

 

3 dele (tør) mousserende vin 

2 dele rabarbersaft 

1 del danskvand m. citrus  

Pynt: Citronskiver og mynteblade.  

 


