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Tess Posthumus 
INTERNATIONALLY AWARDED 

BARTENDER

Tess Posthumus, 
“internationally awarded bartender”, neemt u tijdens de 
livestream mee in de wereld van cocktails en mocktails. 

Tess, wereldwijd befaamd om haar cocktails en inspiratie, 
wordt ook wel ‘de Jamie Oliver van de cocktails’ genoemd. 

Tijdens de livestream zal Tess het hebben over de 
basistechnieken, zoals builden, shaken en stirren. Daarnaast 

geeft ze uitleg over de essentiële bartools en hoe u deze 
gebruikt. Last but not least zal ze u inspireren met een 

aantal signatuur cocktails & mocktails.

Barprofessional is jouw specialist op het gebied van 
cocktailbenodigdheden, van shakers tot muddlers én van 

strainers tot barlepels voor professionals.

HANOS art. nr | 51114230



Cocktail 1 | Moscow Mule

Benodigdheden Moscow Mule: 
• 45 ml Absolut Vodka | 6360405
• 1/2 limoen
• top up met ginger beer | 2115008
• 1 dash Angostura bitters | 6276122

Serveren:  
- Built over cubed ijs in een mule mug of rocks glas.
-  Garneer met een kort rietje, de gebruikte halve 

limoen en Angostura bitters.
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Benodigdheden Brandy Julep: 
• 60 ml Hennessy VS cognac | 6310103
• 10 ml Monin Sucre de Canne | 9180050
• 6 blaadjes verse munt

Serveren:  
- Built over crushed ijs in een julep cup.
-  Garneer met een topje munt,  

poedersuiker en een kort rietje.

Cocktail 2 | Brandy Julep
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Benodigdheden Passionfruit Caipirinha: 
• 45 ml Cachaca 51 | 6393979
• 1/2 limoen, gesneden
•  10 ml Monin passievruchtsiroop  

9180229

Serveren:  
-  Muddle de limoen samen met de 

passievruchtsiroop in een rocks glas. 
Top up met crushed ice. Voeg de cachaca 
toe, het vruchtvlees van een halve 
passievrucht, stir en top up met meer 
crushed ijs.

-  Garneer met een kort rietje, een limoen 
wedge en een halve passievrucht.

Benodigdheden Christmas Rum Old 
Fashioned: 
•  60 ml donkere rum (El Dorado 12yr)  

6370350
•  barspoon speculaas siroop (huisgemaakt, 

of Monin Maple Spice of Winter Spice) 
9100136 | 9100970

• 3 dashes Angostura bitters | 6276122

Serveren:  
Stir in een mixing glass gevuld met cubed 
ijs. Strain in een rocks glas gevuld met 
cubed ijs en garneer met een sinaasappel 
zest.

Cocktail 4 | Christmas Rum Old Fashioned

Cocktail 3 | Passionfruit Caipirinha
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Benodigdheden Collins: 
• 60 ml jonge jenever (Bobby’s) | 6201480
• 30 ml citroensap
• 15 ml Monin Ananassiroop | 9180274
•  top up met London Essence White Peach 

& Jasmine soda | 2122650

Serveren:  
-  Shake alle ingrediënten behalve de soda. 

Strain in een longdrink glas gevuld met 
cubed ijs. Top up met London Essence 
White Peach & Jasmine soda water en 
roer kort door.

-  Garneer met een lang rietje, een citroen 
wedge en een schijfje ananas.

Cocktail 6 | Mr. Anthony

Benodigdheden Mr. Anthony: 
• 60 ml Big peat whiskey | 6303500
•  barspoon speculaas siroop (huisgemaakt,  

of Monin Maple Spice of Winter Spice) 
9100136 | 9100970

• 3 dashes Angostura bitters | 6276122

Serveren:  
-  Shake alle ingrediënten behalve de rokerige 

whisky en strain over cubed ijs in een 
rocksglas. Float de rokerige Schotse whisky 
bovenop.

-  Garneer met een sinaasappel zest & candied 
gember | 25239592 op een cocktail prikker.

Cocktail 5 | Collins
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Cocktail 7 | Picador

Benodigdheden Picador: 
• 45 ml Olmeca blanco tequilla | 6392327
• 30 ml Grand Marnier | 6395055
• 15 ml citroensap
• 15 ml limoensap

Serveren:  
-  Shake alle ingrediënten in een cocktailshaker 

gevuld met ijsblokjes. Strain in een voorgekoeld 
coupe glas en garneer met een halve smoked salt 
rim | 25001472  en limoen wedge.

Cocktail 8 | Gin Basil Smash

Benodigdheden Gin Basil Smash: 
• 60 ml Hendrick’s gin | 6380170
• 20 ml citroensap
• 10 ml Monin Sucre de Canne
• 8 blaadjes verse basilicum

Serveren:  
-  Muddle de basilicum in de shaker tin. Shake alle 

ingrediënten in een cocktailshaker gevuld met 
ijsblokjes en fine strain in een rocks glas gevuld  
met cubed ijs.

- Garneer met een takje basilicum.
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Cocktail 9 | Whiskey Sour

Benodigdheden Whiskey Sour: 
• 60 ml Woodford Reserve Bourbon | 6353842
• 30 ml citroensap
• 15ml Monin Sucre de Canne | 9180050
• 1 vers eiwit
• 1 dash Angostura bitters | 6276122

Serveren:  
-  Shake alle ingrediënten in een cocktailshaker gevuld 

met ijsblokjes. Strain en dry shake vervolgens. Pour in 
een rocks glas gevuld met cubed ijs.

- Garneer met een sinaasappel zest.

Cocktail 10 | Bloody Mary

Benodigdheden Bloody Mary: 
• 45 ml Absolut Vodka | 6360405
• 120 ml tomaat-groentesap | 2121868
• 15 ml citroensap
• 3 dashes Tabasco | 24112603
• 3 dashes Worcestershire sauce | 24153186
• pinch peper
• pinch zeezout

Serveren:  
-  Throw alle ingrediënten en strain over cubed ijs in 

een longdrink glas.
-  Garneer met een lang rietje, citroen wedge, 

bleekselderij, zwarte peper en zeezout.
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The Collection by Tess Posthumus | Bartools & glaswerk

Boston Shaker Set | 62140400
Met deze zwarte Boston shakerset uit  
The Collection by Tess Posthumus maak 
je in een handomdraai de lekkerste 
cocktails. Deze set bestaat uit een 
gesatineerde RVS shaker met een 
inhoud van 80 cl en een maatbeker 
(van 50 cl) die, wanneer je hem 
omkeert perfect in de shakebeker 
valt. Door het design is de shaker 
eenvoudiger en sneller in gebruik 
dan de gebruikelijke driedelige 
shakers. 

Belangrijke kenmerken:
- Inhoud: 80 en 50 cl
- Kleur: Zwart
- Afmeting: 10 x 10 x 19 cm
- Materiaal: Gesatineerd RVS

Barlepel trident 30cm | 62140450  
Deze barlepel helpt je perfect bij het 
mixen van diverse cocktails in het 
mixglas. De lepel heeft aan de ene zijde 
een handige lepel voor het vermengen 
van ingrediënten en aan de andere 
zijde een vork. Deze vork is zeer geschikt 
om bijvoorbeeld het fruit te verwijderen 
voordat je je cocktail serveert aan je 
gasten. Het gedraaide design van deze 
barlepel maakt hem tot een echte 
eyecatcher en een mushave voor 
iedere cocktailliefhebber. 

Belangrijke kenmerken:
- Afmeting: 30 x 3 x 2 cm
- Kleur: Zwart
- Materiaal: Gesatineerd RVS

Jigger japanese style | 62140470   
Met dit zwarte Japanese Style barmaatje The Collection by Tess Posthumus maak 
je in een handomdraai de lekkerste cocktails. Met dit barmaatje kun je de perfecte 
hoeveelheden ingrediënten afmeten voor diverse soorten cocktails. Met dit 
barmaatje kun je namelijk een hoeveelheid van 3 cl tot 4,5 cl precies afmeten. 

Belangrijke kenmerken:
- Afmeting: 5 x 5 x 12 cm
- Inhoud: 3 tot 4,5 cl
- Kleur: Zwart
- Materiaal: Gesatineerd RVS

Hawthorn Strainer | 62140410 
Deze handige strainer zorgt ervoor 
dat er geen stukken ijs of fruit mee 
komen bij het inschenken van de 
cocktail in het glas. Een strainer 
werkt als het ware als zeef. Deze 
elegante zwarte strainer is perfect 
te gebruiken in combinatie met de 
Boston shaker uit The Collection 
van Bar Professional. 

Belangrijke kenmerken:
- Afmeting: 20 x 10,5 x 3 cm
- Kleur: Zwart
- Materiaal: Gesatineerd RVS

Julep Strainer | 62140460  
Deze handige strainer zorgt ervoor 
dat er geen stukken ijs of fruit mee 
komen bij het inschenken van de 
cocktail in het glas. Een strainer 
werkt als het ware als zeef. Deze 
elegante zwarte strainer is perfect 
te gebruiken in combinatie met de 
Boston shaker uit The Collection 
van Bar Professional. 

Belangrijke kenmerken:
- Afmeting: 17 x 8 x 3 cm
- Kleur: Zwart
- Materiaal: Gesatineerd RVS
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Drinkrietjes koper  
(set) | 62160390

Barblade koper           
62171720 

Boston shaker koper              
62141290   

Champagnestoppers 
koper | 62171680 

Hawthorn strainer 
koper | 62141300  

Wijnopener koper      
62171690 

Barlepel trident  
40 cm koper | 62141320 

Onderzetters koper
62171710 

Julep strainer koper          
62141330 

Champagne flute 
koper (set) 
62160250

Bartools & glaswerk

Lime squeezer | 62521028
Met deze citruspers perst u makkelijk het sap uit citroenen en limoenen. 
De pitten blijven achter in het apparaat. Door het ‘’double bowl design’’ 
kunt u limoenen en citroenen met deze pers persen. 

Belangrijke kenmerken:
- Kleur: Zwart
- Materiaal : Gesatineerd RVS

Wijnglas koper (set)
62160240

Tumbler koper (set)    
62160270

Cocktail/Martini 
koper (set)    
62160230

Glas rek (3 stuks)    
62160340  
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Notities



2020 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen

 

Livestream kijken  
of gemist? 
Kijk op www.hanos.nl/livestream

YOUTUBE.COM/HANOSGROOTHANDEL

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
U OP ONS KANAAL

MASTERCLASSES STORYTIPS & TRICKS PRODUCT VIDEO’SHOE MAAK IK


