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Prijslijst ‘Take Away Cocktails / Mocktails’ 2008 

 
U kunt vanaf nu de SIPS cocktails en mocktails (alcoholvrij) op Uw eigen cocktail-party of tuinfeest 
aanbieden. 
 
‘Take Away Cocktails’ worden in kunststof containers door de klant afgehaald of ter plaatse 
afgeleverd.  Op verzoek worden tumbler-glazen en ‘crushed ice’ voorzien.  Alle cocktails zijn 
vergezeld van een ‘serving suggestion’. 
 

 Mojito* (Cocktail op basis van Bacardi Reserva Amber Rum, verse muntblaadjes, limoensap en 
rietsuiker) 

 Pina Colada* (Cocktail op basis van Captain Morgan Jamaica Rum, ananassap en coconut 
cream, geleverd met verse kokosnoten om in te serveren) 

 Caipirinha* (Cocktail op basis van Cachaça, limoensap, rietsuiker en verse limoenpartjes) 
 Caipirosa* (Cocktail op basis van Grey Goose Vodka, aardbeiencoulis, limoensap, rietsuiker en 

verse limoenpartjes) 
 Singapore Sling (Cocktail volgens het originele recept van het Raffles Hotel te Singapore, op 

basis van Bombay Gin, Cherry Heering, Bénédictine, limoen- en ananassap) 
 Margarita (Cocktail op basis van Tequila, Cointreau en limoensap) 
 Yellow Fever* (Cocktail op basis van Bacardi Reserva Amber Rum, gember, limoen- en 

sinaasappelsap) 
 Cosmopolitan (Cocktail op basis van Grey Goose Vodka, Cointreau, veenbessensap en 

limoensap) 
 
*: verkrijgbaar in alcoholvrije versie 
 
Prijs per cocktail (15 cl) ; afhankelijk van het aantal bestelde cocktails van eenzelfde soort. 
 

Aantal Prijs per cocktail Prijs per mocktail (alcoholvrij) 

25 – 49 cocktails 4,20 EUR 3,15 EUR 

50 – 99 cocktails 3,85 EUR 2,95 EUR 

+ 100 cocktails 3,65 EUR 2,60 EUR 

 
 
Daarenboven bieden wij een exquise ‘Caribbean Rum Punch’ aan.  Dit is een exotische punch op 
basis van 18 verse vruchten en kruiden, gemarineerd in een ‘Barbados Spiced Rum’, ‘Bacardi Reserva 
Amber Rum’, Apricot Brandy en verse ‘fruit juices’, geleverd met aangepaste ‘Vasque’ (bowl).  Een 
alcoholvrije versie, de ‘Caribbean Fruit Punch’ is eveneens verkrijgbaar. 
 

Aantal Carribean Rum Punch Carribean Fruit Punch 

Vanaf 100 drinks (20 cl) 4,50 EUR 3,75 EUR 

 
 
Prijzen zijn exclusief BTW (21 %) en omvatten gratis levering binnen Antwerpen-Centrum.  
Supplementaire transportkosten worden afzonderlijk berekend. Gelieve uw bestelling minimum 48 
uur op voorhand op te geven.   


