
GA LEKKER ZITTEN VOOR EEN HEERLIJK,
TYPISCH PARIJS COCKTAILUURTJE...

Deze legendarische likeur staat 

over de hele wereld bekend 

als een symbool van uitmuntend-

heid en heeft een geschiedenis 

barstensvol durf, karakter en 

elegantie. Het geheime recept is 

sinds 1880 onveranderd geble-

ven en blijft fi jnproevers inspireren 

om uitzonderlijke cocktails en 

recepten te maken.

De complexe en aroma-

tische combinatie van 

Cognac en de sinaa-

sappel Citrus Bigaradia 

is een onverwachte 

verrassing tijdens 

feestjes, stimuleert de 

creativiteit van zowel 

beginnende barmannen 

als ervaren professionals en maakt echte 

kenners dolgelukkig, of ze de drank nu puur 

of met ijs nuttigen.

Geniet van de elegantie van de roerige jaren ‘20!

Het cocktailuurtje is weer helemaal terug van weggeweest! Dit verfi jnde moment van samenzijn is in 

de jaren ‘20 ontstaan. De bloeitijd van de cocktail vond plaats aan het begin van de 20e eeuw, in 

Amerikaanse ‘speakeasies’ (illegale bars die ontstonden tijdens de drooglegging), de bolwerken van 

het Parijse culturele leven, zoals de bar van hotel Ritz, het Café de Flore of de Coupole. De barman 

was een echte alchemist die een waar spektakel maakte van de bereiding van de cocktails. Heel 

Parijs, en niet lang daarna de hele wereld, leerde de subtiele combinatie kennen van sinaasappel, 

een zeldzame en exotische vrucht, en Cognac, die GRAND MARNIER® zijn onnavolgbare smaak 

geeft. De likeur werd al snel een onmisbaar ingrediënt voor een geslaagde cocktail, zoals de Red 

Lion, en bleef een bron van inspiratie voor legendarische recepten zoals de B52...

GRAND MARNIER® brengt een eerbetoon aan de sfeer van het begin van de 20e eeuw met de

Limited Edition-fl es ‘Le Café Parisien’, een retro-chique knipoog naar het hedonisme en de inventiviteit

van deze periode, die we tegenwoordig nog terugvinden tijdens het cocktailuurtje. Deze chique en 

ongedwongen gelegenheden zouden we voor geen goud willen missen!

INSERT LEGAL NOTES HERE

 GRAND MARNIER®,
EEN FRANSE 

KLASSIEKER DIE 
UW DESSERTS EN 

COCKTAILS VERRIJKT.

’’
’’

EEN UITZONDERLIJKE LIKEUR OM CADEAU 
TE DOEN...OF OM ZELF VAN TE GENIETEN!

DAISY SIDE CAR
Organiseer een modern cocktailuurtje met dit elegante en 
subtiele recept. 

Anthony Bannier, cocktailambassadeur van GRAND MARNIER®,
is geïnspireerd geraakt door de Side Car, een cocktail die in de 
jaren ‘20 is uitgevonden in de bar van het Ritz in Parijs. Hij maakt 

hem net iets frisser en fruitiger. Ontdek de DAISY SIDE CAR,
een cocktail die het evenwicht weet te bewaren tussen zoet en 
de kenmerkende bitterheid van de drank.

GRAND MONT BLANC
Word opnieuw verliefd op een klassiek gebakje uit het begin 

van de 20e eeuw: de Mont Blanc. Dit gloednieuwe recept 

combineert de verschillende smaken op een bijzonder subtiele

manier: het complexe aroma van GRAND MARNIER® brengt 

de smeuïgheid van de kastanjecrème tot leven en de rode 

vruchten maken het gerecht fris en modern. Chef-kok Laurent 

Moreno maakt ware kunstwerken van gebak en is samen met 

de grootste chef-koks opgeleid. Hij vertelt u zijn recept en tips 

om eenvoudig een GRAND MONT BLANC te maken.

Ga zelf aan de slag! 
Op maat gemaakte recepten om uw gasten te verwennen

RECEPT

U vindt de Limited Edition-fl es

‘Le Café Parisien’ van

GRAND MARNIER® bij

[insert name of stores]


