
Alternative Punch

Cinco receitas de Punch 
para iniciantes e curiosos

"Surpreenda os Seus 
hospedes desde os 

primórdios"



BANANA PUNCH

Tequila Corralejo Reposado        12 cl

Óleo de coco                                 100gr

Lapsang black tea                        15 cl

Cerveja banana bread                  16 cl

Xarope de líchias                          6 cl



. Derreter óleo de coco e juntar a tequila. Deixar aromatizar 

durante 6 horas até introduzir no congelador até criar separação;

. Aromatizar o nosso lapsang souchong em água durante 4 

minutos e coar muito bem;

. Juntar o xarope caseiro de líchias e metade do total da nossa 

cerveja (banana bread) ao resto dos produtos e fazer um breve stir 

antes de juntar o resto da cerveja e servir numa terrina gelada com 

framboesas



ENGLISH PUNCH

Gin Citadelle                   18 cl

St. Germain                       6 cl

Pepino                              6 cl

Maçã                                 14 cl

Aloé Vera                          5 cl

Limão                               10cl



Fazer sumo de pepino e maçã e juntar um pouco 

de ácido ascórbico quer ao nosso sumo quer ás 

rodelas de pepino e maçã que iremos servir ;

. Juntar todos os produtos num recipiente de 

vidro com gelo em cubo e fazer um breve stir 

antes de servir em copos já gelados ;



BARBADOS PUNCH

Rum  Plantation Barbados       12 cl

Licor de Falernum                     7cl

Sumo de Ananás grelhado       8 cl

Lima                                            7cl

Água de mel e pimentas          6 cl

Espumante Bruit                       15cl



. Juntar diversas especiarias (nóz moscada , cravinho , canela , 

gengibre , anís) e zestes de laranja em água e deixar aromatizar 

enquanto se junta açúcar em lume brando para posteriormente 

fortificar com água ardente de tangerina até perfazer 28% vol. alc;

. Juntar em iguais proporções água e mel numa panela e juntar um 

boa quantidade de diferentes pimentas. Deixar arrefecer antes de 

servir ;

. Juntar todos os ingredientes e fazer um breve stir antes de servir 

numa punch bowl de aço inoxidável.



COOL KIDS PUNCH
Tequila  jose cuervo 100% agave Silver  12cl

Licor de salva                                             8cl

Pure de cereja                                            7cl

Sumo de melancia                                     12cl

Sumo de toranja                                         7cl

Cava                                                             16cl

Servir com Endro



. Através da técnica de blend muddling fazer um 

xarope de salva e fortificar o mesmo com light rum

. Depois de fazermos o puré e respectivos sumos , 

juntar 10 cl de Cava e fazer um breve stir. Adicionar 

o resto do Cava e servir.



STORMY PUNCH
Rum Plantation Guatemala e Belize     13 cl

Licor chá de morangos e natas              8 cl

Sumo de cana de açúcar                        6 cl

Sumo de Yuzu                                          7 cl

Oleo Saccharum de morangos e limão   3 cl

Xarope de côco                                        6 cl

Ginger beer com coentros                      13 cl



. Fazer o nosso licor de tisana de morango e nata fortificando com 

plantation 3stars ;

. Juntar zestes de limão e morango laminado com açúcar e , com a 

ajuda de uma máquina de vácuo obrigar a extração dos óleos do 

limão. Usar esse liquido para o nosso punch;

. Fazer um próbiotico de gengibre e na sua fase final de fermentação 

(cerca de 8 a 10 dias) juntar coentros.
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