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we begin
with an idea
and then
it becomes
something else
Wij genieten vanaf 31 juli
3 weken van de zomer.
Vanaf 21 augustus zijn we
weer volop aan het werk!
Fijne zomer!
Sarah en Pieter
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grafisch ontwerp

Patrijsweg 27
5725 AE Asten-Heusden
T 0493 690 264

www.orange-design.nl

grafisch ontwerp

Orange Design
breekt het ijs als
de zon doorbreekt

Een zelfgemaakte Mojito is heerlijk verfrissend bij
warm weer. Deze klassieker maak je in een handomdraai. Probeer deze zomer de crushed-ice vorm
en het Mojito recept maar eens uit.
Mojito recept
• 60 ml. witte rum
• 2 el. rietsuiker of suikersiroop
• takje munt
• 30 ml. bruiswater
• limoen
• crushed-ice

Onze aanpak lijkt veel
op een Mojito. In onze
oplossingen mixen we ook
de juiste ingrediënten tot
een verkwikkende cocktail.
Wil je proeven?
Neem een flinke dosis
ervaring. Meng die in een
shaker met prikkelende
ideeën en heldere inzichten.
Voeg er een vleugje
temperament en een snufje
eigenzinnigheid aan toe.
En garneer met een
schijfje nuchterheid.

Onze ‘Mojito’ ziet er
smakelijk uit. Is lekker
verfrissend. En breekt het
ijs bij nieuwe en bestaande
klanten. De creativiteit van
Orange Design is ‘cool’ bij hoge
temperaturen én als het
kwik onder nul duikt.
Proost!

Sometimes, all you need is a Mojito...... enjoy the summer!

Instructies
Neem bij voorkeur een stevig longdrinkglas. Als
eerste moet je de suiker samen met de partjes
limoen in het glas doen. Stamp dit vervolgens met
een muddler. Dan kan de witte rum worden
toegevoegd. Roer vervolgens de cocktail goed door,
doe er bruiswater bij en voeg crushed-ice toe.
De cocktail kan gegarneerd worden met een takje
munt en een schijfje limoen. Vergeet niet om de
cocktail mooi af te maken met een rietje en
wat andere versieringen.

