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Необходими продукти
» 50 мл. аперол
» 150 мл. просеко
» 30 мл. газирана вода
» портокали (1 слайс)
» лед 

Начин на приготвяне
Използвайте висока чаша за червено 
вино със столче. Трябва да е по-голяма 
от традиционните.
Напълнете чашата догоре с лед. Сипете 
просекото и добавете аперола и 
газираната вода. Украсете със слайс
портокал. Сервирайте със сламка.

Коктейл Aperol Spritz



Необходими продукти
» 100 мл. ликьор „Лимончело“
» сока от един лимон
» 6-7 листа мента
» резенчета лайм (зелен лимон)
» 150 мл. газирана вода
» лед (натрошен)

Начин на приготвяне
Тези съставки са предназначени за два 
броя коктейли. 
Сложете лимончелото и  лимоновия сок 
в подходяща чаша. Добавете листа 
мента и натрошения лед, както и 
парченце лайм вътре в питието. 
Допълнете чашата до горе с газирана 
вода и украсете с още един резен лайм
и листа мента.

Коктейл Limoncello



Необходими продукти
30 мл. кампари
30 мл. сладък вермут
30 мл. джин
2 -3 резена портокал
лед 

Начин на приготвяне
Сложете в подходяща чаша лед. 
Добавете вермута, кампарито и джина. 
Коктейлът се украсява с 2-3 резена 
портокал.

Коктейл Negroni



Необходими продукти
» 50 мл. Havana club
» половин лайм
» 6-7 листа мента
» 2 супени лъжици захар
» 100 мл. газирана вода
» чаша лед (натрошен)

Начин на приготвяне
Накъсайте ментата на ситно, за да се 
освободят ароматите. Изстискайте сока 
от лайма и го добавяте към ментата. 
Сложете захарта и бъркайте добре. 
Добавете натрошения лед, изсипете 
рома върху леда, а после добавяте бавно 
и газираната вода. Украсете с резен лайм
и листа мента.

Коктейл Mojito



Необходими продукти
60 мл. Джин
20 мл. Бял сух вермут
1 капка Ангостура Битер

Начин на приготвяне
Ледът се поставя в шейкъра, добавя се 
вермутът и се разклаща, така че 
вермутът да облее леда. Прецежда се в 
чаша. Добавят се джинът и капката 
ангостура и се разбърква. Гарнира се със 
спирала от лимонова кора и зелени 
маслини.

Коктейл Martini



Необходими продукти
1 бр. Праскова
няколко капки Лимонов сок
2 бр. Коктейлни череши
300 мл. Шампанско

Начин на приготвяне
Прасковата се пюрира и се разпределя в 
чаши за шампанско. Пюрето се поръсва 
с капки лимонов сок и чашата се 
допълва с ледено студено шампанско.
Напитката се гарнира с коктейлна 
черешка.

Коктейл Bellini



Необходими продукти
100 мл. Proseko
50 мл. сок от мандарина (прясно 
изцеден)
10 мл. Mandarine Napoleon ликьор

Начин на приготвяне
Сложете прясно изцедения и охладен 
сок в коктейлна чаша. Добавете 
мандариновия ликьор и просекото. 
Гарнирайте с парченце мандарина. 

Коктейл Puccini



Необходими продукти
190 мл. шампанско
75 гр. ягоди
2-3 капки лимонов сок
захар - на вкус

Начин на приготвяне
Ягодите и захарта се смесват в блендер, 
добавя се лимоновия сок. Сместа се 
поставя за 60 минути в хладилника. 
Смесете в шейкър пюрето от ягоди с 
шампанското. Прецедете коктейла в 
чаша и гарнирайте с ягода.

Коктейл Rossini



Необходими продукти
15 мл. водка
15 мл. текила
15 мл. ром
15 мл. ликьор Куантро
15 мл. джин
25 мл. лимонов сок
Кока-Кола
Начин на приготвяне
Смесете съставките с бар лъжица. В 
чаша с лед изсипете сместа, долейте 
Кока- Кола и украсете с резен лимон

Коктейл

Long Island Ice Tea 



Необходими продукти
120 мл. Proseko
50 мл. сок от нар (прясно изцеден)
10 мл. Mandarine Napoleon ликьор

Начин на приготвяне
В предварително охладена чаша 
изсипете сока от прясно изцедения нар 
и добавете бавно просекото. Смесете 
внимателно с бар лъжица. Може да 
украсите с малка цитрусова кора ръба на 
чашата (както е на снимката).

Коктейл Tintoretto 



Необходими продукти
20 мл. сух вермут
20 мл. коняк
20 мл. оранж битер
10 мл. Ангустура
1 ч. л. захарен сироп
20 мл. шампанско

Начин на приготвяне
В шейкър с лед разбийте съставките, 
прецедете в чаша за вино и долейте 

шампанското. Украсете с резен лимон.

Коктейл

Amore de Marina



Необходими продукти
10 мл. Amaretto (Disaronno)
10 мл. бял ром
20 мл. сок от ананас
20 мл. сок от червена боровинка
звезден плод, череша

Начин на приготвяне
Смесете всички съставки с лед в шейкър. 
Прецедете в чаша с лед. Гарнирайте с 
звезден плод и череша.

Коктейл

Italian Breeze



Необходими продукти
45 мл. Amaretto (Disaronno)
30 мл. Тъмен ром
45 мл.  Blue Curacao
100 мл. сок от ананас
45 мл. сок от лимон
1 слайс ананас

Начин на приготвяне
Смесете всички съставки с лед в шейкър. 
Прецедете в чаша с лед. Гарнирайте със 
слайс ананас.

Коктейл

Blue Italian Heaven



Необходими продукти
40 мл. Vecchio Amaro del Capo
100 мл. Тоник
10 мл. сок от лимон

Начин на приготвяне
Сложете Vecchio Amaro del Capo в чаша с 
лед.  Добавете тоника и лимоновия сок. 
Разбъркайте добре.  Декорирайте с 
резен лимон или лимонова кора

Коктейл

Capo Tonic Godfather



Необходими продукти
30 мл. текила (Herradura)
30 мл. ликьор Tuaca Cinnaster
10 мл. портокалов ликьор Cointreau
50 мл. сок от лимон
30 мл. нектар от Agave

Начин на приготвяне
Смесете всички съставки с лед в шейкър. 
Прецедете в коктейлна чаша с лед. 
Гарнирайте с лимонова кора.

Коктейл

Italian Margarita



Необходими продукти
30 мл. Vecchio Amaro del Capo
30 мл. ликьор Caffo
30 мл. Тоник
стрък мента

Начин на приготвяне
Смесете всички съставки с лед в шейкър. 
Прецедете в чаша с лед. Гарнирайте със 
стрък мента.

Коктейл

Capo Vaticano



Необходими продукти
30 мл. лешников ликьор Frangelico
15 мл. ликьор Limoncello
50 мл. ябълков сок
20 мл. Sambuca (Luxardo) подправен сок 
от зелена ябълка
резен ябълка 
бисквитка

Начин на приготвяне
Смесете всички съставки с лед в шейкър. 
Прецедете в охладена коктейлна чаша. 
Гарнирайте с резен ябълка и малка 
бисквитка.

Коктейл

Italian Nut



Необходими продукти
30 мл. лешников ликьор Frangelico
30 мл. джинджифилова водка SKYY
лимонада
слайс лимон

Начин на приготвяне
Напълнете чаша Collins или хайбол с 
лед. Добавете джинджифиловата водка 
и ликьора, след което напълнете с 
лимонада и разбъркайте.
Гарнирайте с резен лимон.

Коктейл

Italian lemonade



Необходими продукти
60 мл. ликьор Galliano (Vanilla)
120 мл. горещо кафе
30 мл. бита сметана
какао за поръсване

Начин на приготвяне
Налейте ликьора и кафето в подходяща 
чаша. Най-отгоре поставете разбитата 
сметана. Гарнирайте с какао или фино 
настърган шоколад.

Коктейл

Italian Coffee



Необходими продукти
30 мл. коняк
30 мл. ликьор Аmaretto
180 мл. черно кафе
бита сметана
филирани бадеми

Начин на приготвяне
Сложете коняка и ликьора в Ирландска 
чаша за кафе. Допълнете с топло кафе. 
Отгоре добавете бита сметана и 
гарнирайте с филирани бадеми.

Коктейл

Café Amore 



Необходими продукти
15 мл. ликьор тъмен крем какао
1 кафе еспресо
ликьор Bols Peppermint Green Foam
какао за поръсване

Начин на приготвяне
Налейте тъмен какаов ликьор и горещо 
еспресо в затоплена чаша за кафе. 
Отгоре добавете малко от ментовия 
ликьор. Сервирайте без да разбърквате.

Коктейл

Italian Mist Twist 



Необходими продукти
60 мл. ликьор  Galliano (Vanilla)
120 мл. топъл шоколад
30 мл. бита сметана
шоколад

Начин на приготвяне
Налейте ликьора в подходяща чаша и 
добавете топлия шоколад. Най-отгоре 
поставете разбитата сметана. 
Гарнирайте с фино настърган шоколад.

Коктейл

Hot Choco Latte



Необходими продукти
15 мл. крем Забаьоне
1 кафе еспресо
бита сметана
какао за поръсване

Начин на приготвяне
Налейте горещо еспресо в затоплена 
чаша за кафе. Отгоре добавете първо 
крема и след това сметаната. Поръсете с 
какао.

Кафе Tiramisu



Необходими продукти
60 мл. ликьор Chocolate Chili Liqueur
1 топъл шоколад
30 мл. бита сметана

Начин на приготвяне
Налейте ликьора в подходяща затоплена 
чаша. Допълнете с топъл шоколад. Най-
отгоре сложете бита сметана. 

Коктейл

Chili Hot Chocolate



Необходими продукти
10 мл. шоколадов ТОП
1 еспресо ristretto
Latte montato freddo (студено 
обезмаслено мляко, смесено с млечен 
шейк)

Начин на приготвяне
В чаша за кафе сложете еспресото, 
добавете обезмасленото мляко с 
млечния шейк. Украсете с шоколадов 
топ. 

Капучино

4 Stagioni



Необходими продукти
1 двойно еспресо
15 мл. MIXYBAR HAZELNUT
25 мл. FRAPPEPLUS
120 гр. лед  (8\10 кубчета)

Начин на приготвяне
Сложете съставките в блендер и смесете 
за около 20 сек. Изсипете в подходяща 
чаша и гарнирайте с натрошен лешник. 

Коктейл

ESPRESSO FRAPPÉ 

NOCCIOLA



Необходими продукти
30 мл. шоколадов ТОП
150 г лед (7/8 кубчета)
150 мл. пълномаслено мляко
1 експресо
бита сметана, ароматизирана с MIXYBAR 
VANILLA

Начин на приготвяне
На дъното на чаша за кафе сложете 
еспресото, добавете на 4 пъти част от 
пълномасленото мляко и част от 
шоколадовия топ.  Прибавете леда. Най-
отгоре сложете битата сметана. Украсете с 
шоколадов чипс и какао на прах. 

Коктейл

ICED MOCHA



Десерт

Пана кота
Необходими продукти
3 листа Желатин
40 грама Захар 
400 мл. Сметана
100 мл. Прясно мляко 
Ванилия

Начин на приготвяне
Желатина се разтваря във водата за около 
5 мин. Останалите продукти се смесват и 
се слагат на котлона. Сместа се бърка 
периодично. След като заври се сваля от 
котлона и към крема се прибавя желатина. 
В съд с вода и лед се поставя тенджерата с 
крема да се охлади напълно. След това се 
разпределя в малки купи или форми и се 
поставя в хладилника да се охлади. Преди 
сервиране се изважда от формата, поставя 
се в чиния и се гарнира по желание.



Необходими продукти
50 г карамелизирани лешници 
2 с. л. сметана 
150 г. захар 
250 г. рикота
50 г. шоколад  
ЗА СОСА
2 с. л. пудра захар 
100 г боровинки 
100 г малини 
100 г ягоди 
1 лимони 

Начин на приготвяне
Смесете рикотата и захарта. Добавете 
разбитата сметаната. Разбъркайте пудрата 
захар с лимоновия сок и прибавете към 
сместа. Добавете карамелизираните 
лешници, натрошения шоколад и 
нарязаните плодове. Поставете във 
фризера за 30 мин. Сервирайте с пресни 
плодове и плодов сироп.

Десерт

Семифредо



Необходими продукти
Съставки за тестото:
250 г брашно
125г краве масло 
40 мл. прясно мляко
12 г мая
25 г захар 
щипка сол, една ванилия, кора от лимон
3 бр. жълтъци 
Съставки за сиропа:
600 мл. вода
400 г захар
150 – 200 мл. ром
Начин на приготвяне
Маята се разтваря в малко вода. Към нея се 
прибавя половината от брашното и сместа се 
оставя за 20 мин. Към нея се прибавят 
останалите продукти и се разбъркват, докато 
се получи еластично тесто. Готовото тесто се 
оставя за около 30 мин. В купички за крем 
карамел (или други форми) поставете малки 
топчета от тестото. Печете на 170 градуса за 
около 20 минути. Изкарайте кексчетата от 
формите и след като се охладят потопете за 
около минута в сиропа.
Гарнирайте „Гъбките” с крем и плодове.

Десерт

БAБA



Необходими продукти
6 бр. жълтъци
½ ч. чаша захар 
¾  вино 
200г ягоди

Начин на приготвяне
Сложете жълтъците и захарта в купа, 
подходяща за водна баня. Поставете 
купата в друг съд с вода на котлона на 
ниска степен и започнете да бъркате.
Добавете виното постепенно
Варете около 5-10 минути, като не спирате 
да бъркате
Сервирайте крема топъл, или студен и 
гарниран с плодове.

Забайоне с 

ягоди



Начин на приготвяне
Сложете всички продукти за тестото в 
тава и омесете до получаване на 
гладко тесто. Завийте тестото в 
найлонов плик и оставете в хладилник 
за 2 часа. Поставете тестото върху 
набрашнена плоскост и  разточете на 
тънко. Изрежете квадрати с големина 
11/ 11 см. Завийте около специални 
метални тубички. Пържете  Канолите
до златисто. 
Кремът се приготвя като се смесват 
изварата, захарта, канелата и 
парченцата шоколад и се разбиват с 
електрически миксер до получаване 
на хомогенна смес. Поставете крема в 
шприц и напълнете канолите със 
сместа. От двата края поставете: 
захаросан цял плод, дребно нарязан 
микс от захаросани плодове или шам
фъстък с настърган на едро черен 
шоколад. Поръсете с пудра захар.

Десерт

Каноли

За основата:
400 гр. брашно
75 гр. свинска мас
1 яйце
1 белтък
60 гр. вино Марсала
40 гр. захар
1 щипка сол
1 щипка ванилия

За "crema di ricotta" :
500 гр. "ricotta di pecora" 
(овча извара)
300 гр. захар
1 лъжичка канела на прах
75 гр. черен шоколад на 
парченца
микс от захаросани плодове
пудра захар за поръсване

Необходими продукти



Необходими продукти
400 г талиатели
1 глава лук
4 скилидки чесън
½ ч. чаша бяло сухо вино 
300г. заквасена сметана 
2 бр. жълтъци  
350 г скариди
2 с. л. зехтин 
черен пипер, сол, босилек

Начин на приготвяне
Сварете пастата според указанието на 
опаковката. Бланширайте скаридите във 
вряща вода до порозовяване. В касерола
със зехтин задушете наситнените чесън и 
лук. Прибавете сметаната и виното. След 1-
2 мин добавете и разбитите жълтъци. 
Варете до сгъстяване. Овкусете със сол и 
черен пипер. Прибавете скаридите и 
пастата и оставете на котлона за кратко. 
Преди сервиране поръсете с босилек.

Талиатели

Тоскано



Необходими продукти
500 г готови картофени ньоки
40 г масло 
2 с. л. зехтин 
350 г гъби 
½ глава лук 
1 ¾  ч. чаша пилешки бульон
½  ч. чаша пармезан

Начин на приготвяне
Сварете Ньоките според указанието на 
опаковката. 
В дълбок тиган сложете маслото и зехтина 
и оставете мазнината да загрее
Добавете лука и нарязаните на ситно гъби 
и ги запържете до златисто (около 10 
минути)
Добавете бульона и оставете за около 10 
минути сместа да се сгъсти
За максимално добър вкус добавете 
сварените ньоки към гъбения сос и 
оставете за няколко минути.
Сервирайте поръсени обилно с пармезан.

Ньоки с гъбен сос 



Необходими продукти
400 г замразени морски дарове - скариди, 
миди, калмари 
2 с. л. олио 
1 глава лук
3 скилидки чесън
1 ч. чаша ориз 
настъргана кора от лимон, черен пипер
4 - 5 стръка магданоз 

Начин на приготвяне
Наситнете лука и чесъна и ги запържете в 
дълбок тиган. Добавете морските дарове, 
запържете за 3 мин. И прибавете ориза и 3 ч. 
чаши вода. Оставете ориза да се свари на по-
слаб огън за 20 мин. Овкусете с наситнен 
магданоз, настъргана лимонова кора, черен 
пипер и сол.

Ризото с 

морски дарове



Необходими продукти
700 г. патладжана
800 г. домати
2 с. л. листа босилек
200 г. сирене Моцарела
50 г. настъргано сирене Пармезан
сол
смлян черен пипер 

Начин на приготвяне
Нарежете патладжаните  на кръгчета, 
посолете и оставете да престоят 20 мин в 
студена вода, след което ги изпържете от 
двете страни. Обелете доматите  и ги 
нарежете на кубчета. Поставете в дълбок 
тиган заедно с нарязаните листа босилек 
сол и черен пипер. Задушете на среден 
огън до получаване на еднородна сос. 
Нарежете Моцарелата на шайби. На 
дъното на тава сипете малко от доматения 
сос, след това сложете ред патладжани, 
ред сос, 1/2 от Пармезана и 1/3 от 
моцарелата. Процедурата се повтаря още 
2-3 пъти. Патладжаните по пармски се 
пекат 30 минути на 170 С . Консумират се 
топли или студени.

Патладжани по 

Пармски



Необходими продукти
30 грама безсолно масло
200 грама гъби, нарязани на тънки филийки
2 узрели домата, нарязани на едро
4 яйца
100 грама настърган кашкавал
1/2 чаена чаша листа от пресен магданоз

Начин на приготвяне
Разтопете 20 грама масло в голям тиган на 
средно силен огън. Добавете нарязаните 
гъби и домати, разбъркайте и гответе около 
3-4 минути, колкото да омекнат. Леко 
разбийте яйцата в голяма купа с 1 супена 
лъжица вода. Добавете кашкавала, 
магданоза, гъбите и доматите. Разбъркайте и 
подправете със сол и черен пипер на вкус.
Подмажете кръгла тавичка с останалото 
масло и изсипете сместа в нея. Печете в 
предварително загрята до 180 градуса за 
около 20 минути до златист цвят. Оставете 
фритатата да се охлади за кратко, преди да я 
нарежете и поднесете.

Фритата



Необходими продукти
Пресен босилек – около 50 г.
кедрови ядки - 100 г 
чесън – 2-3 скилидки
зехтин - 1 ч.ч.
пармезан – 50 г
сол – на вкус

Начин на приготвяне
Запечете леко ядките. Печените ядки 
придават по-добър вкус и аромат на 
пестото. Ако нямате време може и със 
сурови да го приготвите. След което ги 
смелете.
Листата босилек се измиват и подсушават. 
Смесете ги с ядките, добавете обеленият 
чесън и щипка сол. Сместа се стрива в хаван 
или се смила с пасатор или блендер.
Добавяте постепенно зехтина.
Накрая прибавяте настъргания пармезан и 
разбърквате добре.
Ако сосът ви се струва много гъст, може да 
долеете още малко зехтин.

Песто


