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Classics revisited 

 

Old-Fashioned 

Stiklinė Viskinė vintažinė 
Metodas Įdedam Vanilinį sirupą, įlašinam Angostura Aromatic Bitter, įpilame Viskį tiesiai į kokteilio 

stiklinę, viską pamaišome, dedame Ledo rutulį ir papuošiame 
Sudėtis 1 baro šaukstas Vanilinis sirupas (Home made) 

3 lašai Angostura Aromatic Bitter (arba koks nors kitas biteris) 
70 ml Viskis 
2 ml Vyšniu sirupas nuo kokteilinių vyšnaičių 

Ledas Ledo rutulys 
Papuošimas Apelsino žievelė susukta ir raudona kokteilinė vyšnaitė. Išspaudžiame apelsino žievės 

aromatus ant stiklinės ir patriname stiklinės kraštus ja 
Pastabos Galima rinktis paprastą arba vanilinį sirupą. Galima rinktis skirtingus biterius. Galima rinktis 

skirtingą viskį. Gali būti rūkytas 
Foto 
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Vesper 

Stiklinė Martini vintažinė 
Metodas Atsišaldome kokteilio stiklinę (šaldiklyje arba su ledu). Sudedame visus ingredientus į 

maišymo stiklinę, dedame daug gabalinio ledo ir maišome, kol kokteilis atšala. Pilame 
kokteilį į kokteilio stiklinę naudodami dvigubą košimą. Papuošiame 

Sudėtis 60 ml Tanquaray Export džinas 
20 ml Vodka 
10 ml Baltas sausas vynas 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Metalinė dekoratyvinė kulka persmeigta žalia alyvuoge ir įmesta į kokteilį. Pateikiamas ant 2 

kortų. Išspaudžiame citrinos žievės aromatus ant stiklinės, patriname jos kraštus ir kojelę ja. 
Taurės kojelę perrišame šiaudiniu šniūreliu ir įdedame mažą dziovintą rozytę 

Pastabos  
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Daquiri La Floridita 

Stiklinė Martini paprasta 
Metodas Atsišaldome kokteilio stiklinę (šaldiklyje arba su ledu). Sudedame visus ingredientus išskyrus 

Baltą romą į blenderį, pamaišome sukdami, dedame grūsto ledo, kiek telpa į stiklinę, 
įjungiame blenderį ir pilame Baltą romą, kol viduje besisukančiame blenderyje atsiranda 
skylė. Perpilame kokteilį į kokteilio stiklinę 

Sudėtis 2 baro šaukstai Baltas cukrus 
0,5 laimo šviežių sulčių 
5 ml Maraschino 
50-60 ml Balto Kubietiško romo 

Ledas Grūstas ledas 
Papuošimas Trumpas plonas šiaudelis. Laimo žievės šniūras apsuktas mazgeliu ant taurės kojelės ir į įi 

įkišta kotuku raudona kokteilinė vyšnia 
Pastabos  
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Bloody Mary 

Stiklinė Paprika (raudona, geltona, oranzine arba žalia) 
Metodas Sudedame visus ingredientus į blenderį ir sumaišome. Sumaišytą kokteilį perpilame į papriką 

ir papuošiame 
Sudėtis 40 ml Vodka 

40 ml Raudonas vynas 
100 ml Pomidorų sultys 
4 Cherry pomidoriukai 
Druska 
Grūsti pipirai 
7 ml Heinz Vorčesterio padažas 
Čili pipiras 
10 ml Citrinų šviežios sultys 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Taurė – nupjauname paprikos viršų ir išvalome nuo sėklų. 2 trumpi stori šiaudeliai. Ant 

dekoratyvinio smeigtuko užsmeigtas pomidoriukas, saliero gabaliukas, žolele. Orkaitėje 
kepta krevetė ir plonai pjaustyta šonine. Ant viršaus pabarstyti šviežiai grūstų pipirų. Į 
papriką įsmeigiame mažą šakutę. Pateikiame ant salotos lapo 

Pastabos Gali būti rūkytas 
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Tom Collins 

Stiklinė Collins aukšta siaura stilizuota 
Metodas Supilame visus ingredientus išskyrus Gazuotą vandenį į šeikeri. Dedame daug gabalinio ledo 

ir gerai suplakame. Perpilame į kokteilio taurę naudodami koštuvą, užpilame gazuoto 
vandens ir papuošiame 

Sudėtis 60 ml Tanquaray džinas 
25 ml Citrinų šviežios sultys 
20 ml Cukraus sirupas 
40 ml Gazuotas vanduo 

Ledas Ledo lazdelės (spalvotos) 
Papuošimas Šiaudelis. Ledo lazdelės. Raudona kokteilinė vyšnia ir šniūrais supjaustyta ir susukta citrinos 

žievė 
Pastabos  
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Sour [Whiskey, Vodka, Rum] 

Stiklinė Viskinė vintažine (gali būti ant mažos kojelės) 
Metodas Supilame visus ingredientus į šeikerį, dedame daug gabalinio ledo ir gerai suplakame. 

Perpilame į kokteilio taurę naudodami koštuvą ir papuošiame 
Sudėtis 60 ml Viskis [arba degtinė arba romas] 

20 ml Citrinų šviežios sultys 
20 ml Cuktraus sirupas 
20 ml Kiaušinio baltymas 

Ledas Ledo rutulys 
Papuošimas Du trumpesni šiaudeliai, raudona kokteilinė vyšnia ir šniūrais supjaustyta ir susukta citrinos 

žievė 
Pastabos  
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White Russhian 

Stiklinė Martini paprasta 
Metodas Pilame Vodką ir Kahlua į maišymo stiklinę, dedame daug gabalinio ledo ir maišome kol 

kokteilis atšala. Kokteilį supilame į kokteilio taurę naudodami dvigubą košimą. Suplakame 
grietinėlę šeikeryje su vienu gabaliuku ledo ir naudodami baro šaukstą sluoksniuojame ant 
kokteilio 

Sudėtis 40 ml Vodka 
40 ml Kahlua 
60 ml Grietinelė riebi 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Taurė – naudodami teptuką vieną taurės pusę iš išorės patepame Kahlua ir apibarstome 

kakava, atitinkamai kitą šoną patepę Kahlua apibarstome malta kava. Ant gritinelės per pati 
vidurį padedame džiovinto apelsino su cinamonu ir ant virsaus cukrumi (kurį padeginame 
kad patirptų) ratą. Aplink ratą pridedame Angostura Aromatic Bitter taškučių ir su 
smeigtuku juos papaišome 

Pastabos  

http://www.barmenas.lt/


 

Kokteilių Baras Namuose 
Aistis Židanavičius 
www.barmenas.lt 

+370 618 07969 
Barmenas.info@gmail.com 

 
 

Foto 

 
 

Margarita 

Stiklinė Martini paprasta 
Metodas Supilame visus ingredientus į šeikerį, dedame daug gabalinio ledo ir gerai suplakame. 

Supilame į kokteilio taurę naudodami dvigubą košimą 
Sudėtis 60 ml Balta tekila 

30 ml Laimų šviežių sulčių 
3 baro šaukstai Napoleon Mandarin 
1 baro šaukstas Agavos miltelių 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Taurė – naudodami teptuką, išpiešiame stilizuoto trikampio formą ant taurės išorės iš laimo 

šviežių sulčių ir apibarstome Juoda druska. Taurės kraštą, kur nera juodos druskos piešinio iš 
išorės patepame šviežiomis laimo sultimis vidutinio storumo juosta ir užbarstome Triumu 
druska. Atpjauname laimo žievelės ją apipjaustome, pasukame ant kokteilio, kad laimo 
aromatai užsipurkštų ant stiklinės ir užkabiname toje puseje kur yra juoda druska 

Pastabos  
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Mojito 

Stiklinė Collins aukšta 
Metodas Imame dvi šakeles Mėtos, pliaukštelname per jas, patepame kokteilio stiklinės kraštą ir 

įdedame į kokteilio stiklinę, dedame Rudą cukrų, spaudžiame Laimo šviežias sultis ir pilame 
Gazuotą vandenį. Švelniai patriname (labiau skandiname Mėtą) visą turinį stiklinėje ir 
truputį pamaišome baro šaukstu. Pilame Baltą romą ir papuošiame 

Sudėtis 2 šakelės Mėtos šviežios 
2.5 baro šaukstai Rudas cukrus 
0,5 Laimo šviežių sulcių 
50 ml Gazuotas vanduo 
50 ml Baltas Kubietiskas romas 
1 lasas Angostura Orange Bitter 

Ledas Ledo gabalas su jame šaldyta mėta 
Papuošimas Ledo gabalas su jame šaldyta mėta. Metalinis šiaudelis, Graži didelė mėtos šakelė 

apibarstyta cukraus pudra 
Pastabos  
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Pina Colada 

Stiklinė Ananasas 
Metodas Sudedame visus ingredientus į šeikerį, dedame daug gabalinio ledo ir gerai suplakame. 

Supilame į ananasą naudodami kostuvą 
Sudėtis 2 baro šaukstai Kokosų kremas 

50 ml Baltas romas 
100 ml Anansų sultys 
25 ml Grietinėlė 

Ledas Stambus grūstas ledas 
Papuošimas Taurė – išskobtas ananasas, nupjautas ananaso viršus su lapais, jame įdėta gražus raudonas 

ir didelis gėlės žiedas ir prikabineta šviežių trešnių. 2 stori šiaudeliai 
Pastabos  
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Moscow Mule 

Stiklinė Moscow Mule puodelis 
Metodas Dedame 2/3 kokteilio puodelio grūsto ledo. Supilame visus ingredientus, dadedame grūsto 

ledo iš kurio viršuje padarome kalnelį ir papuošiame 
Sudėtis 50 ml Vodka 

0,5 Laimo šviežių sulcių 
150 ml Imbierinis limonadas (Ginger Beer) 

Ledas Grūstas 
Papuošimas Šiaudelis ir trys gražiai sudėti laimo ratai 
Pastabos  
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Mint Julep 

Stiklinė Julep puodelis 
Metodas Dedame Mėtą ir cukrų į kokteilio maišymo stiklinę, patriname trintuve ir dedame visus 

likusius ingredientus. Tuomet įdedame šiek tiek grūsto ledo ir suplakame. Supilame į 
kokteilio puodelį ir iki viršaus su kaupu pridedame grūsto ledo. Papuošiame 

Sudėtis 3 Mėtos šakelės 
2 barošsaukstai Balto cukraus 
50 ml Viskio 
0,5 Laimo šviežių sulčių 
100 ml  Spanguolių sulčių 

Ledas Grūstas 
Papuošimas Metalinis šiaudelis ir daug gražios šviežios mėtos šakelių. 
Pastabos  
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New Classics Twists 

 

Espresso Martini 

Stiklinė Martini aukšta kojele, plono stiklo 
Metodas Stiklinę atšaldome ledu. Į šeikerį dedame visus ingredientus, dedame daug gabalinio ledo ir 

gerai suplakame. Kokteilį perpilame į kokteilio stiklinę naudodami dvigubą košimą. 
Papuošiame 

Sudėtis 1 espresso kavos porcija 
50 ml Degtinės 
20 ml Drambui 
10 ml Kahlua 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Stiklinės išorinį kraštą padažome Drambui su teptuku apie 1 cm storio ir prie jo prilipdome 

migdolo drožlių. Ant kokteilio patarkuojame Muskato riešuto. Kokteilio taurės kojelę 
aprišame šiaudiniu šniūreliu už kurio užkišame cinamono lazdelę 

Pastabos  
Foto 

 
 

Pineapple Martini 

Stiklinė Vyno stilizuota 
Metodas Taurę atsišaldome su ledu. Į šeikerį dedame Ananasą, pilame cukraus sirupą ir viską 

sutriname trintuve. Tuomet pilame likusius ingredientus, dedame daug gabalinio ledo ir 
viską gerai suplakame. Perpilame į kokteilio stiklinę naudodami dvigubą košimą. 
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Papuošiame 
Sudėtis 0.5 Ananaso rato 

15 ml Cukraus sirupas 
50 ml Degtinė 
10 ml Citrinų šviežios sultys 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Gabaliukas ananso uždėtas ant taurės krašto, ananaso lapas įsmeigtas į ananaso gabaliuką ir 

gražiu smeigtuko prie jo prismeigtas dumplainis 
Pastabos  
Foto 

 
 

Sushi Martini 

Stiklinė Martini paprasta plono stiklo ant ilgos aukštos kojelės 
Metodas Sudedam agurką į maišymo stiklinę ir sutriname trintuve. Dedame visus likusius 

ingredientus, dedame daug gabalinio ledo ir gerai suplakame. Perpilame į kokteilio taurę 
naudodami koštuvą. Papuošiame 

Sudėtis 3 ratai šviežio agurko 
50 ml Vodka 
10 ml Citrinų šviežių sulčių 
10 ml Cukraus sirupo 
Vasabi 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Agurko ratas ir du stilizuoti smeigtukai persmeigti per jį 
Pastabos  
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Crazy Passion 

Stiklinė Stilizuotas stiklainiukas uogienei 
Metodas Dedame kinkanus i maišymo stiklinę ir sutriname trintuve. Dedame visus likusius 

ingredientus, dedame šiek tiek grūsto ledo ir suplakame. Viską supilame į kokteilio stiklinę ir 
dadedame grūsto ledo. Papuošiame 

Sudėtis 2 Kinkanai 
50 ml Džinas 
0,5 Pasifloro šviežio 
0,5 Laimo šviežių sulčių 
20 ml Pasiflorų sirupo 

Ledas Grūstas 
Papuošimas Šviečianti lazdelė. Megzti papuošimai ant stiklainiuko. Pasifloro kevalo pusė į kurią įdeta 

įvairių uogų 
Pastabos  
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Guatemala Fashion 

Stiklinė Viskinė vintažinė 
Metodas Dedame Vanilinį sirupą, įlašiname Angostura Aromatic Bitter, įpilame Zacapa 23 ir Drambui 

tiesiai į kokteilio stiklinę, viską pamaišome, dedame Ledo rutulį ir papuošiame 
Sudėtis 2 baro šaukstai Vanilės sirupas (Home made) 

3 lašai Angostura Aromatic Bitter 
60 ml Zacapa 23 
2 baro šaukstai Drambui 

Ledas Ledo rutulys 
Papuošimas Apie taurę apsukame šiaudinį šniūrelį ir surišame gražų mazgą. Ant surištos vietos įkišame 

už jo džiovintą gėlės (medžio) lapą ir mazą dziovintą rozytę. Kokteilį aromatizuojame 
apelsino žievele, taip pat į vidų įdedame pjaustytą siūlais apelsino žievelę, kad apgaubtų 
rutulį 

Pastabos  
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Exclusives by Aistis Zidanavicius 

 

Rosa de Cuba 

Stiklinė Vyno vintažinė 
Metodas Supilame visus ingredientus į maišymo stiklinę, dedame daug gabalinio ledo ir maišome kol 

kokteilis atšala. Perpilame į kokteilio taurę naudodami dvigubą košimą ir papuošiame 
Sudėtis 1.5 baro šauksto Vanilės sirupo (Home made) 

3 lašai Angostura Aromatic Bitter 
50 ml Havana Club 7YO 
20 ml Konjakas Martel VSOP 
3 lasai Rožių vandens 

Ledas Mažas ledo rutuliukas su užšaldyta maža šviežia rožyte 
Papuošimas Maža džiovinta rožytė prisegta prie kokteilio taurės krašto kvepalais aromatizuotu mažu 

segtuku.  Šalia padėta stilinga maža peleninė ir ant jos Kubietiškas cigaras. Visa tai patiekta 
ant pasendintos, apdegintos knygos atverstu viršeliu iš kurios veržiasi sauso ledo garai ir 
sudaro dūmų efektą. Sausas ledas įdėtas į vandenį, su kvepalų (Angostura Aromatic Bitter) 
aromatu 

Pastabos Gali būti rūkytas 
Foto 

 
 

5th Symphony 

Stiklinė Vyno vintažinė 
Metodas Supilame visus ingredientus į maišymo stiklinę, dedame daug gabalinio ledo ir maišome kol 
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kokteilis atšala. Perpilame į kokteilio taurę naudodami dvigubą košimą ir papuošiame 
Sudėtis 60 ml ABSOLUT Vodka 

1 baro šaukštas Rozmarinų sirupas (Home made) 
3 lašai Angostura Diamond Jubilee Bitter (arba Vyšninio biterio) 
10 ml Likerinio vyno (Porto) 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Perrišame šiaudiniu šniūreliu taurės kojelę, ten užkišame ilgą smilkalą ir prisegame kvepalais 

aromatizuotu mažu segtuku mažą sendintą lapuką su penkline ir kokteilio receptu. 
Pateikiame ant padėkliuko iš maišo medžiagos arba ant senovinės servetėlės. Smilkalą 
uždegame 

Pastabos  
Foto 

 
 

The Kiss 

Stiklinė Kokoso kevalas 
Metodas Supilame visus ingredientus į maišymo stiklinę, dedame daug gabalinio ledo ir maišome kol 

kokteilis atšala. Perpilame į kokteilio taurę naudodami dvigubą košimą ir papuošiame 
Sudėtis 40 ml ABSOLUT Vodka 

20 ml Ditta Bortolo Nardini Tagliatella Bossano likeris 
20 ml Ditta Bortolo Nardini Bitter 
15 ml Vanilės sirupas (Home made) 
5 lašai Ero Libido+ men&women (afrodiziakas) 

Ledas Be ledo 
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Papuošimas Kokteilį dedame į šiaudinių šniūrelių pridėtą medinę dežutę, šalia pastatome statulėlę su 
eteriniu aliejumi ir žvakute, kurią uždegame. Šalia kokteilio dėžutėje primėtome džiovintų 
citrusinių vaisių ratų ir rožių ar kitų džiovintų gėlių žiedlapių. Į dėžutę įklijuojame gražų 
erotinį paveikslą 

Pastabos Kokteilis labiau tinkamas 2 asmenims. Tokiu atveju daromi 2 kokteiliai, bet dedami į vieną 
dežutę 

Foto 

 
 

HoneyMoon in Mexico 

Stiklinė Martini (vyno) iš metalo 
Metodas Kokteilio taurę atšaldome su ledu. Supilame visus ingredientus į šeikerį, dedame daug 

gabalinio ledo ir plakame kol kokteilis atšala. Perpilame į kokteilio taurę naudodami dvigubą 
košimą ir papuošiame 

Sudėtis 5 Avietės šviežios 
2 baro šaukštai cukrus 
60 ml OLMECA Gold 
5ml Laimo šviežios sultys 
40 ml Arbūzo šviežios sultys 
Cinamonas 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Metalinis apvalus padėklas, ant jo žvakidė su uždegta ilga žvake, ant padėklo priberta šviežių 

rožių žiedlapių ir spalvotų džiovintų gėlių žiedlapių 
Pastabos Kokteilis pateikiamas viena porcija padalinta į dvi taures 
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Butterfly Kis 

Stiklinė Aukšta su maža kojele 
Metodas Šeikeryje sutriname Šviežias braškes ir Šviežią imbierą su Medumi. Supilame visus likusius 

ingredientus, dedame daug gabalinio ledo ir gerai suplakame, kad kokteilis atšaltų. Supilame 
į kokteilios taurę naudodami dvigubą košimą 

Sudėtis Šviežios braškės 
Šviežias imbieras 
Medus 
50 ml ABSOLUT Vodka 
25 ml Napoleon Mandarin 
5 ml Braškių likeris 
5 ml Laimo šviežios sultys 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Šviežia braške užmauta ant kokteilio taurės krašto ir dekoratyvinis drugelis prie jos prisegtas 

metaliniu žiedu. Šiaudelis 
Pastabos  
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Vanilla Sour 

Stiklinė Viskinė vintažinė su kojele 
Metodas Atsišaldome taurę ledu. Visus ingredientus dedame į šeikerį, dedame daug gabalinio ledo ir 

gerai suplakame. Viską perpilame į kokteilio taurę be ledo naudodavi dvigubą košimą. 
Papuošiame 

Sudėtis 60 ml Bacardi Superior 
20 ml Laimo šviežios sultys 
15 ml Vanilės sirupas (Home made) 
20ml Pasterizuotas Kiaušinio baltymas 
3 lašai Rose vanduo 

Ledas Be ledo 
Papuošimas Patį kokteilį papuošiame ne visai iki galo į taurę įdėta širdele iš ledo, vanilės lazdele įdėta į 

kokteilį ir metaliniu šiaudeliu. Jeigu paprastas variantas, tuomet tokį kokteilį pateikiame ant 
metalinio padekliuko. Įspūdingam pateikimui nadojame dėžutę nuo vyno, į kurią pradarius 
įdedame kokteilį. Taip pat į dėžutę pridedame rožių žiedlapių ir giliau įdedame vandens su 
vanilės ekstraktu į kurį įdedame sauso ledo, kad susidarytu dumu efektas 
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Mūsų paslaugos 

 

 Kokteilių meniu sudarymas 

 Gėrimų meniu sudarymas 

 Meniu konsultavimas 

 Baro atidarymo konsultacijos 

 Personalo apmokymas 

 Kokteilių pamokos 

 Renginių aptarnavimas (Mobilus kokteilių baras) 

 Taurių piramidė 

 Kava 

 Degustacijos 

 

 

Mūsų kontaktai 

 

+370 619 07969 

 

www.barmenas.lt 
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