
 

 

Recepty s kávou 

Názov: 
  

NESCAFÉ Frappé 
   

      

Druh nápoja: 
  

ľadový kávový kokteil  
   

Ingrediencie: 

  
50 ml studenej vody, 1,5 lyžičky NESCAFÉ Classic, 1,5 
lyžičky cukru krupice, 1 kocka ľadu  
   

Ako na to: 

  

Studenú vodu s prísadou šejkrujeme tak dlho, až sa 
postupne zmení na penu, ktorú potom prelejeme do 
pohára s objemom 250 ml, pridáme 130 ml ľadovej vody a 
kocku ľadu. Podávame so slamkou.  

  

     

 

Recepty s kávou 

 

Názov:   NesAmareto  

      

Druh nápoja:   ľadový kávový kokteil 

Ingrediencie: 
  

4 cl mandľový likér, 2 cl citrónová šťava, 2 lyžičky cukru, 
10 cl NESCAFÉ Frappé  

Ako na to: 

  

Sklo naplníme do dvoch tretín kockami ľadu. Do šejkru 
vložíme kocky ľadu a ingrediencie. Dôkladne 
prešejkrujeme a scedíme do pripraveného pohára. 
Podávame so slamkou.  

  

 

Recepty s kávou 

 

Názov: 
  

NesCabana  
  

      

Druh nápoja: 
  

ľadový kávový kokteil  
   

Ingrediencia: 

  
4 cl strieborná tequila, 1 cl citrónová šťava, 1 lyžička cukru, 
4 cl ananásový džús, 6 cl NESCAFÉ Frappé, 2 cl smotana 
  

Ako na to: 

  

Sklo naplníme do dvoch tretín kockami ľadu. Do šejkru 
vložíme kocky ľadu a ingrediencie. Dôkladne 
prešejkrujeme a scedíme do pripraveného pohára. 
Podávame so slamkou.  



Recepty s kávou 

 

Názov: 
  

NESCAFÉ AMSTERDAM  
  

      

Druh nápoja: 
  

ľadový kávový kokteil 
  

Ingrediencie: 

  
4 cl mandľový likér, 2 cl citrónová šťava, 2 lyžičky cukru, 
10 cl NESCAFÉ Frappé 
  

Ako na to: 

  

Sklo naplníme do dvoch tretín kockami ľadu. Do šejkru 
vložíme kocky ľadu a ingrediencie. Dôkladne 
prešejkrujeme a scedíme do pripraveného pohára. 
Podávame so slamkou  

 

Recepty s kávou 

 

Názov: 
  

Arctic NESCAFÉ  
   

      

Druh nápoja: 
  

ľadový kávový kokteil  
    

Ingrediencie: 
  

10 cl coca-cola, 10 cl NESCAFÉ Frappé, 4 cl smotana 
   

Ako na to: 

  

Sklo naplníme do dvoch tretín kockami ľadu, vložíme 
ingrediencie a zamiešame lyžičkou. Podávame so 
slámkou.  

  

 

Recepty s kávou 

 

Názov: 
  

NESCAFÉ á la kokteil 
   

      

Druh nápoja: 
  

teplý kávový kokteil  
    

Ingrediencie: 

  
25 ml griotky, 30 ml plnotučného mlieka; 10cl rozpustnej 
kávy NESCAFÉ Classic 
  

Ako na to: 

  

Do 2 dl pohára (ideálne v tvare písmena V) dáme griotku. 
Cez kávovú lyžičku priloženú k stene pohára opatrne 
nalievame mlieko. Potom zalejeme horúcou rozpustnou 
kávou NESCAFÉ Classic.  

  

 



Recepty s kávou 

 

Názov: 
  

ľadová káva laté 
   

      

Druh nápoja: 
  

ľadová káva  
    

Ingrediencie: 

  
50 ml studenej vody, 1,5 lyžičky NESCAFÉ Classic, 1,5 
lyžičky vanilkový cukor, 1 kocka ľadu 
   

Ako na to: 

  

Studenú vodu s prísadou šejkrujeme tak dlho, až sa 
postupne zmení na penu, ktorú následne prelejeme do 
pohára s objemom 250 ml. Pridáme 100 ml ľadovej vody a 
30 ml mlieka.Ozdobíme šľahačkou a škoricou. Podávame 
so slamkou. 

 

 


