
geef ruimte aan je dromen
AC Systems… en je aperitief valt nooit in het water 

Deze suggesties voor een apero of cocktail  
worden je aangeboden door AC Systems. 

Contacteer ons voor meer informatie over  
aluminium overkappingen, carports en zonne- of windschermen 

www.acsystems.be
info@acsystems.be
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Aperitieven op basis van Limoncello

de zon in je glas!

Ken je Limoncello als het wat stroperige gele drankje dat de Italiaan je in 
een borrelglaasje serveert als degustief?
Je kunt met dit likeurtje op basis van citroen heerlijke cocktails maken 
die je best ijskoud serveert. Stop daarom je fles Limoncello even in de 
diepvriezer voor je aan de slag gaat…of voeg er, voor de sorbecello, 
sorbet aan toe!

Procello
Wellicht de eenvoudigste, maar altijd lekker.
In een champagneglas schenk je een basis van Limoncello waarna je het glas 
verder vult met prosecco. 
Prosecco is een Italiaanse schuimwijn die gemaakt wordt van de gelijknamige 
druif. De oorsprong van de proseccowijnstok gaat terug tot in de Romeinse tijd. 
Nu wordt de druif al ruim twee eeuwen gekweekt op de heuvels van Conegliano-
Valdobbiadene. Sinds 2009 heeft prosecco de DOCG-status en is prosecco een 
herkomstbenaming zoals ook champagne dat is. Dat is vooral belangrijk om deze 
mousserende wijn te onderscheiden van allerhande andere bubbelwijnen die 
voorheen ook onder de naam prosecco op de markt kwamen. 

Nodig voor Procello:
30 ml Limoncello
90 ml Prosecco
citroen — De citroen snijd je in schijfjes en zet je op het glas als versiering. 

Tips en variaties:
Liever een extra friszure toets in je aperitief?  
Voeg wat citroensap aan je procello toe. 
Exotisch? Voeg een minimale hoeveelheid geraspte gember toe
Extra kleurtje? Een muntblaadje als versiering toevoegen
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Sorbecello
Voor deze cocktail doe je 
twee bolletjes sorbetijs 
(citroen of limoen) en 2 
delen Prosecco in de 
blender. Na het blenden 
uitschenken in een 
champagneglas waar je 
al 1 deel Limoncello hebt 
geschonken. 
Versieren is niet echt nodig, maar 
een fijngesneden slingertje citroen- of 
limoenschil oogt feestelijk.

Nodig voor sorbecello:
60 ml Prosecco 
Sorbetijs (2 bollen)
30 ml Limoncello 

Tips en variaties:
De alcoholvrije variant van deze cocktail valt in de smaak bij jong en ouder: pers 
een limoen en giet een theelepeltje sap in een champagneglas. Zo vervang je de 
limoncello. In de blender vervang je de prosecco door Appletizer.
Ook hier kun je wat geraspte gember of een muntblaadje toevoegen als je 
daarvan houdt.
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Cocktails met Blue Curaçao

hemelsblauwe dromen

Curaçao in de Carraïben, dat staat voor eindeloze stranden, helder 
water, zalige rust en verleidelijke, diepblauwe tinten. Die sfeer in je glas? 
Probeer de cocktails hieronder eens uit…

Blue Splash
Deze cocktail drink je uit een stevig whiskyglas, on the rocks (dus met veel ijs!).
Je vult het glas met ijs (één grote ijsbal staat ook wel leuk), gin en Blue Curaçao.
Je vult de cocktail naar persoonlijke smaak aan met tonic. Tegenwoordig kun je 
uit tal van variëteiten tonic kiezen en de juiste tonic kan wel degelijk het verschil 
maken. Wat is de juiste keuze? Hangt eigenlijk van jouw smaak af. Maar qua kleur 
zal de Blue Splash jouw cocktailtafel echt af maken.

Nodig voor Blue Splash:
30 ml gin 
10 ml Blue Curaçao
IJsblokjes naar keuze
Tonic naar keuze

Tips en variaties:
Blue Curaçao bestaat ook in alcoholvrije versie – het is dan een soort siroop, 
bijvoorbeeld van het merk Monin. Soms vind je de fles in de supermarkt, anders 
bestel je hem online.
Meng wat kersensap met sinaasappelsap in een shaker. Schenk in een glas 
met ijsblokjes en vul het glas op met mineraalwater. Voeg wat  Blue Curaçao 
alcoholvrij toe. Serveer met een schijfje sinaasappel en een rietje.

Nodig voor alcoholvrije Blue Splash:
40 ml kersensap
60 ml sinaasappelsap
20 ml Blue Curaçao alcoholvrij
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Reality check
Dromen is heerlijk, maar soms moet de realiteit niet onderdoen. Doe flink wat ijs 
in een hoog glas. Voeg er vodka, Blue Curaçao, appelsap en een schijfje citroen 
aan toe.

Nodig voor Reality Check:
1 1/2 deel Vodka
¾ deel Blue Curaçao
½ deel appelsap
een schijfje citroen

Cocktails op basis van rum

honing zonder bijtjes

In de zeventiende eeuw begonnen molenaars met het malen van 
suikerriet. Ze verkregen een vloeistof die werd gekookt waarna brokken 
suiker ontstonden. Naast die brokken bleef er een dikke stroop over. Die 
stroop kreeg in het Spaans de naam ‘melaza’, verwijzend naar het Spaans 
voor honing, namelijk ‘miel ’. In het Nederlands werd melaza ‘melasse’. 
Als je melasse mengt met water gaat de stroop gisten en ontstaat rum. 
Rum werd aanvankelijk gebruikt als pijnstiller, maar is nu een populair 
drankje, puur of verwerkt in een cocktail.  
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Brother Moon 
’s Avonds lang buiten zitten is zalig: de zon zien ondergaan, 
de dag voelen afkoelen, de voorbije uren overschouwen en de 
maan begroeten – misschien weerspiegelt brother moon zich 
wel in je cocktailglas…Neem een groot glas of een kom waar 
je ijsblokjes, sinaasappelsap, ananassap en passievruchtsap 
in doet. Meng daar wat rum, kokossiroop en citroensap 
doorheen. Giet alles over in een longdrinkglas. Voeg wat 
grenadine toe en werk af met een stukje ananas.

Nodig voor Brother Moon:
IJsblokjes
40 ml sinaasappelsap
40 ml ananassap
40 ml passievruchtsap
40 ml witte rum
10 ml kokossiroop
20 ml citroensap
Scheutje grenadine
Stukje ananas

Paradiso 
Het paradijs…soms zoeken we het ver en ligt het in onze achtertuin. Vaak heeft 
het te maken met samenzijn, met oog hebben voor het moois in de directe 
omgeving. Met buiten zijn en genieten van de natuur en gezonde lucht.  
AC Systems wenst iedereen veel buitenplezier toe, fijn beschermd onder een 
overkapping, met zijn eigen paradiso binnen handbereik…
Doe ijsblokjes, rum, grapefruitsap en grenadine in een groot glas, meng alles 
goed en voeg als laatste de ginger ale toe

Nodig voor Paradiso:
IJsblokjes
60 ml witte rum
20 ml grapefruitsap
10 ml grenadine
ginger ale naar smaak 
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OPENINGSUREN TOONZAAL
Maandag, dinsdag, woensdag op afspraak
Donderdag 10u-16u
Vrijdag 10u-19u
Zaterdag 10u-16u
Zondag: gesloten

#geefruimteaanjedromen

AC SYSTEMS BVBA
Diksmuidesteenweg 97b
8830 Hooglede/Sleihage
 

MAAK EEN AFSPRAAK
T 051 72 11 42 - 0476 46 85 29
info@acsystems.be


