
เครือ่งดืม่คอ็กเทลมอีะไรบา้ง

ต้องส ัง่คอ็กเทลยงัไงให้ตรงกบัTasteของเรา

COCKTAILS
RECOMMENDED

ค็อกเทลยอดนิยม

ชว่งเวลาพิเศษที่ไดพ้กัผอ่นกบับรรยากาศดีๆ  เพลงเพราะๆ 

สิ่งส าคญัส าหรบัคณุที่ขาดไมไ่ดคื้อ เคร่ืองดื่ม

ซ่ึงเคร่ืองดื่มนัน้สามารถสรา้งความสขุใหค้ณุไดเ้ป็นอย่างดี

ดงันัน้เราขอแนะน าเคร่ืองดื่มค็อกเทลยอดนยิม

เพราะค็อกเทลถือว่าเป็นตวัเลือกของเครื่องดื่มที่นา่สนใจ

ที่มีรสชาติอร่อย ดื่มงา่ย มีสว่นประกอบหลายชนดิ 

ผสมเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวัส าหรบัคณุ 

BLUE SKY 
LOUNGE



มารู้จักกัน... ค็อกเทลคือ?
ค็อกเทล คือเคร่ืองดืม่ผสมท่ีท ามาจากเหลา้ชนดิตา่งๆอาจ

ใช1้ชนดิหรือมากกว่าเป็นสว่นประกอบ ปรงุแตง่ดว้ยน า้

ผลไมต้า่งๆ และอ่ืนๆ เพ่ือใหม้รีสชาต ิกลิ่น สี ท่ีลงตวั  

เหล้าหลักท่ีน ามาท าค็อกเทล 

มีอะไรบ้างนะ
1บรัน่ดี (Brandy) เป็น เหลา้ท่ีนยิมดืม่กนัมาก เกิดจากการหมกัอง ุน่ใหเ้ป็นไวน ์(Wine) แลว้จึง

น ามากลัน่เป็นบรัน่ด ีจากนัน้น าไปเก็บบ่มเป็นเวลานานใหไ้ด ้สี กล่ิน รส ที่ดเีพ่ิมขึน้

2วิสกี้ (Whisky, Whiskey) คือ สรุากลัน่ที่ท าจากขา้วหรือขา้วขา้วโพดหรือ ธญัพืชชนดิใดชนดิ

หนึง่ หรือหลายชนดิก็ได ้โดยน ามาหมกัแลว้กลัน่ใหม้ีดกีรีสงูขึน้ จากนัน้น าไปเก็บบ่มในถงัไม้

โอก๊ เพ่ือใหไ้ดสี้ กล่ิน รสท่ีดขีึน้ แตก่อ่นจะน ามาบรรจขุวด บางชนดิยงัน าไปปรงุแตง่ สี กล่ิน 

รสอีกครัง้ เพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานตามความนยิมของผูด้ืม่



3ยิน (Gin) เป็น เหลา้สีขาว ที่มีกลิ่นหอมของผลจนูิเปอร์ ท ามาจากการ 

กลัน่ขา้วหรือ Grain และผสมกลิ่นรสชาตขิองสมนุไพร และผลจนูเิปอร์ ยิน เป็นสรุาอีกชนดิ

หนึง่ ที่ไดจ้ากการกลัน่ของการหมกัของกากน า้ตาล, เมล็ดธญัพืช ยินเป็นสรุาขาว (ใสไมม่ีสี) 

ที่มีความลงตวัระหว่างความ ดราย หรือ ไมห่วาน และกลิ่นรสสดชืน่ของผลจนูิเปอร์

สมนุไพรและเคร่ืองเทศตา่งๆ ซ่ึงท าใหยิ้นแตกตา่งจากสรุาทัว่ไป

4รมั (Rum) เป็น เหลา้ที่กลัน่จากออ้ยหรือกากน า้ตาล ผลิตมากตามหมูเ่กาะฝัง่ทะเล

คารล์ิเบียนซ่ึงปลกูออ้ยกนัมาก ผลิตและจ าหนา่ยหลายประเทศ ซ่ึงเหลา้รมันัน้ มีหลากหลาย

ประเภท ซ่ึงมีความแตกตา่งกนัจากวตัถดุิบ ที่น าเป็นกลัน่ และเหลา้ที่นยิมน าไปผสมใน

ค็อกเทลนัน้คือ White Rum หรือ Light Rum (รมัสีขาว) และ Silver Rum คือ รมัชนดิที่ตอ้ง

เก็บบ่มในถังไมเ้พื่อใหก้ลิ่นรสดีย่ิงขึน้ เหมาะส าหรบัน าไปผสมค็อกเทลที่ไมต่อ้งใหส้ีเปลี่ยน

5วอดกา้ (Vodka) ค าว่า “Vodka” หรือ Wodka” มาจากภาษารสัเซียคือ “Zhiznennia Voda” 

แปลว่า “Water of Life” บา้งก็แปลว่า “Little Water” วอดกา้เป็นเหลา้สีขาวใส 

มีกลิ่นเพียงเล็กนอ้ยจนแทบไมร่ ูส้ึก ดีกรี 40-60 ในปัจจบุัน เป็นเหลา้ที่นยิมกนัมาก 

เป็นเหลา้ที่หมกัจากขา้ว หรือมนัฝรัง่และออ้ยแลว้แตว่ตัถดุิบของผูผ้ลิตประเทศนัน้ๆ

ผา่นการกรองและดดูกลิ่นจนเหลือสีเจือปนและกลิ่นนอ้ยที่สดุ

6ตากีลา่ (Tequila) ตากีลา่ เป็นเหลา้สีขาวกลิ่นแรง หมกัจากพืชที่เรียกว่า Mezcal ผลิตใน

ประเทศเม็กซิโก ปกติตากีลา่จะมีสีขาว แตบ่างชนดิมสีีเหลืองทองจากการเก็บบ่มในถังไม ้

ปกติชาวพ้ืนเมอืงเม็กซิโก นยิมดื่มเหลา้ตากีลา่โดยไมผ่สม ในปัจจบุันนยิมน า

ตากีลา่มาท าเป็นค็อกเทลกนัมากขึน้

7ลิเคียว Liqueur or Cordial หรอืเหลา้หวาน เป็น การผสมสรุาชนดิใดก็ไดก้บัความหวาน 

และเพิ่มสี กลิ่น และรสลงไปดว้ย โดยจะใชส้ี กลิ่น รสของผลไม ้สมนุไพร เคร่ืองเทศ 

หรือแมแ้ตส่ว่นหนึง่สว่นใดของผลไมก็้ได ้จะเห็นว่าเหลา้หวานมีสีตา่งๆ มากมาย อาจดื่ม

เปลา่ๆหรือ เพียวๆหรือ แบบผสมน า้แขง็ หรือจะน าไปผสมค็อกเทลใหม้ีสีสวยงาม



Mai Tai ไมตาอี หรือ ไหมไทย เป็นเคร่ืองดืม่ค็อกเทล 

ที่มีรสชาตทิี่โดดเดน่ ไมว่่าใครที่ไดล้ิ้มลองก็มกัจะตดิ

ใจ โดยมีสว่นผสมหลกัคือเหลา้รมั ครูาโซ่ น า้

สบัปะรด น า้มะนาว และน า้เชือ่ม

Blue Hawaii ค็อกเทลที่เป็นที่ค ุน้เคยส าหรับทกุคน 

ส าหรบัเจา้ Blue Hawaii ไดยิ้นชือ่ก็อยากจะบินไปถึง

ถ่ินเลยทีเดยีว รสชาตก็ิจะเปร้ียวหวาน สว่นผสมก็คือ 

เหลา้รมั น า้สบัปะรด ครูาโซ่ น า้มะนาว และน า้เชือ่ม 

ซ่ึงบางครัง้ก็จะใสว่อดกา้ลงไปดว้ย

Mojito เป็นค็อกเทลท่ีก าเนดิขึน้ท่ี ฮาวานา ประเทศคิวบา 

เพื่อดื่มดบักระหาย คลายรอ้น มีรสเปร้ียว และหวาน 

ท่ีมาจากมะนาวและน า้ตาล และที่ขาดไมไ่ดคื้อกลิ่นหอม

ระเหย ของใบมิ้นต์ ใหค้วามรูส้ึกสีเขยีวของใบม้ินต์

พรอ้มกบัความหวาน ซ่อนเปร้ียว



Long Island Iced Tea แมช้ือ่จะดเูหมือนน า้ชา แต่

ปริมาณและความแรงกลบัไมม่ีค าว่าชาอยู่เลย เพราะ

เป็นค็อกเทลที่ค่อนขา้งแรง ประกอบดว้ย ยีน รมั

วอดกา้ เตกลีา่เป็นตน้...

Margarita มาการิตา้ก็เป็นค็อกเทลที่สาวๆ นยิม

สัง่กนั ดว้ยรสชาติออกแนวเปร้ียวและ ผสม

ดว้ยเหลา้เตกีลา่ท าใหค้่อนขา้งดื่มงา่ยถมูะนาวที่

ปากแกว้แลว้คว า่แกว้ลงบนเกลือมรีสเค็มนดิๆ 

ตดักบัความเปร้ียวและแอลกอฮออล์

Pina Coladaค็อกเทลที่ไดร้บัความนยิมที่มียอดการสัง่

ดืม่ตดิอนัดบัตน้ๆ ของเมนคูลาสสิกค็อกเทลทัว่โลก

สว่นผสมเหลา้รมั จากมะพรา้ว น า้สบัปะรด และ

น า้กะทิ ผสมไดอ้ย่างลงตวั


