
ZBÓJNICKI	  UBOT 

Pijem,	  jo	  se	  pijem 

Jescek	  nie	  pijany 

Cy	  gorzałka	  płono 

Cy	  kielusek	  mały 

ZBÓJNICKI	  UBOT	  Składniki:	  0,4	  l	  piwa	  Harnaś,	  50	  ml	  spirytusu,	  100	  ml	  wiśniówki.	  Do	  
szklanki	  0,5	  l	  wlewamy	  piwo,	  potem	  wiśniówkę	  i	  spirytus,	  mieszamy,	  żeby	  wiśniówka	  i	  
spirytus	   rozeszły	   się	   po	   całej	   szklance.	   Potrzebne	   przybory:	   szklanka	   0,5	   l,	   coś	   do	  
zamieszania	  (łyżka	  do	  drinków). 

DRINK	  HARNASIA 

Drink	  harnasia.	  Składniki:	  50	  dag	  wódki	  czystej,	  kieliszek	  rumu,	  pieprz,	  cynamon,	  likier	  
bananowy	   wysokoprocentowy.	   Jak	   przyrządzić?	   Do	   shakera	   wlewamy	   wódkę	   i	   rum,	  
mieszamy	  2	  minuty,	  po	  czym	  przelewamy	  do	  małej	   szklaneczki	  na	  drinki,	  dosypujemy	  
szczyptę	  pieprzu.	  Likier	  bananowy	  (ilość	  do	  smaku)	  mieszamy	  z	  połówką	  małej	  łyżeczki	  
cynamonu	   i	   wlewamy	   do	   wcześniej	   zmieszanej	   wódki	   z	   rumem.	   Potrzebne	   przybory:	  
szklaneczka	   i	   shaker.	   Jak	   podawać?	   W	   małej	   literatce.	   Uwagi:	   Podawać	   schłodzone	  	  
z	  lodem. 

WŚCIEKŁY	  ZBÓJ	  
 
Wściekły	  zbój	  -‐	  wódka,	  grenadyna	  Gawra,	  miód	  pitny,	  whisky	  (drink	  na	  gorąco).	  

CIUPAGA	  HARNASIA 
Ciupaga	  harnasia-‐	  whisky,	  sprite,	  cytryna 

ZBÓJECKI	  SEKS	  NA	  HALI 
Zbójecki	  seks	  na	  hali	  -‐	  likier	  migdałowy,	  malibu,	  śmietanka	  Mandelic 

JANOSIK 
Janosik	  -‐	  wiśniówka,	  cytryna,	  grenadyna	   

ZBÓJECKI	  RAPIER 
Zbójecki	  rapier	  -‐	  	  whisky,	  truskawki,	  Red	  Bull,	  Whisky 

KRWAWY	  ZBÓJ 
Krwawy	  Zbój	  -‐	  wódka,	  tabasco,	  sok	  pomidorowy	  sól,	  pieprz 

DRINK	  ZBÓJA	  BACZYŃSKIEGO 
Drink	  Zbója	  Baczyńskiego	  -‐	  adwokat,	  malibu,	  śmietanka	  (drink	  na	  gorąco)	  
	  

ZBÓJNICKA	  ŚLEBODA 



Zbójnicka	  Śleboda	  -‐	  	  wódka,	  likier	  brzoskwinia,	  pomarańcza 

ZBÓJNICKI	  STAW 
Zbójnicki	  Staw	  -‐	  blue	  curacao,	  gin,	  tonic 

OPRYSZEK	  DOBOSZ 
Opryszek	  Dobosz	  -‐	  likier	  miętowy	  blue	  curacao,	  wódką	  pomarańcza 

VIVA	  ZBÓJE 
Viva	  Zbóje	  -‐	  żubrówka,	  grenadina,	  blue	  curacao,	  Red	  Bull 

LAWINA	  W	  ZBÓJECKIEJ	  DOLINIE 
Lawina	  w	  Zbójeckiej	  Dolinie	  -‐	  adwokat,	  śmietanka,	  likier	  kokosowy 

ZBÓJNICKA	  PRZYGODA 
Zbójnicka	  Przygoda	  -‐	  adwokat,	  wiśniówka,	  grapefruit,	  pomarańcza	   

ZBÓJNICKI	  MIT 
Zbójnicki	  Mit	  -‐	  krupnik,	  rum,	  coca-‐cola,	  cytryna 

TANIEC	  ZBÓJNICKI 
Taniec	  zbójnicki	  - tequila,	  rum,	  gin,	  wódka,	  sok	  pomarańczowy	   

ZBÓJNICKI	  SZLAK 
Zbójnicki	  Szlak	  -‐	  blue	  curacao,	  piwo 

HAJDUK 
Hajduk	  -‐	  piwo,	  adwokat,	  rum	  i	  sok	  ananasowy 

ONDRASZEK 
Ondraszek	  -‐	  rum,	  piwo 

FLINTA	  PROĆPOKA 
Flinta	  Proćpoka	  -‐	  adwokat,	  banany,	  śmietana,	  rum,	  ananas 

ZBÓJNICKA	  GAWRA 
Zbójnicka	  gawra	  –	  likier	  miętowy,	  wódka,	  tonik 

JANOSIKOWA	  KRAINA 
Janosikowa	  Kraina	  -‐	  spirytus,	  grenadyna 



DRINK	  MARYNY 

Finlandia	  Cranberry,	  Blue	  Curacao,	  sok	  pomarańczowy.	  

UŚMIECH	  "HARNASIA"	  	   

Słynny	  w	  Polsce	  napitek	  -‐	  wino	  grzane	  ze	  spirytusem	  	  „Uśmiech	  Harnasia”	   

200/30	  ml 

Grzane	  wino	  z	  korzeniami,	  polane	  spirytusem	  i	  podpalone. 

 

	  


