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Zero - Proof
Cocktails

R E C I P E  B O O K 





M E E T S



This was too fine an opportunity to miss. Two brands united by 

a commitment to pure flavour, natural ingredients, unrivalled 

quality and a thirsty sense of innovation? Yes please. The results 

show exactly what we’re talking about.

 
We invited twelve of the most daring and exciting bartenders 

in the UAE to create a series of zero-proof cocktails that use 

the very best extraction of fruit and plants from heritage 

brand Giffard, and the highest quality loose leaf teas from 

AVANTCHA. The collaboration created such energy that it has 

truly captured and expressed the unique synergies between 

these two brands in an explosion of colour and flavour.

 

This summer, AVANTCHA and Giffard offer these creations

to you as a gesture of inspiration and joy.

يشّكل تعاون هاتني العالمتني فرصة ممتازة تتّحدان تحت مظلتها من خالل 
التزامهام بالنكهة النقية واملكونات الطبيعية والجودة الفريدة وعطشهام إىل 

االبتكار واإلبداع. وليست النتائج سوى خري دليل عىل ذلك. 

طلبنا من اثني عرش شخصاً من مبدعي املرشوبات األكرث حباً للجرأة والتشويق 
يف اإلمارات العربية املتحدة ابتكار كوكتيالت خالية من الكحول تقوم عىل أفضل 

النكهات املستخرجة من أفضل الفواكه واألعشاب التي تستخدمها جيفارد مع 
أجود أنواع أوراق الشاي من أفانتشا. وقد أشعل هذا التعاون رشارة العالقة 

الفريدة واملميزة التي تجمع بني هاتني العالمتني التجاريتني وانعكس يف خلطات 
رائعة غنية بالنكهة واأللوان. 

وهذا الصيف، تقدم لكم أفانتشا وجيفارد هذه االبتكارات اإلبداعية لتعيشوا 
معها أجمل لحظات البهجة والسعادة وتستمدوا منها الوحي واإللهام.
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Mallory Lee

Giffard Brand
Ambassador

@malgiffard &

@giffard.arabia

مالوري يل

سفرية عالمة جيفارد
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I conceptualize drinks first in my head 
and then on paper. Breaking down a 
Classic and then rebuilding it back up 
with unusual modifications. All of this 
takes place before hands-on R&D.

Guilt Trip
3 Drops Saline Solution

15ml Mandarin Juice

15ml Giffard Vanilla Syrup

15ml Giffard Peach Fruit-for-Mix

30ml AVANTCHA Organic Lapsang Souchong 

30ml Coconut Cream

Garnish

Sliced Almonds

مرشوب »غيلت تريب«

٣ قطرات محلول ملحي 
١٥ مل عصري املندرين

١٥ مل رشاب الفانيليا من جيفارد 
١٥ مل مرشوب الخوخ للمزج من جيفارد

٣٠ مل شاي البسانغ سوشونغ عضوي من أفانتشا 
٣٠ مل كرمية جوز الهند

 
الزينة

رشائح لوز

أبتكر املرشوبات يف ذهني أوالً ثم أكتب أفكاري عىل ورقة. 
أنطلق من مرشوب كالسييك ثم أعيد ابتكاره بتعديالت غري 

مألوفة. ويتم هذا العمل كله قبل البدء فعلياً بالبحث والتطوير.



Marina Rabei

Co-Founder, Tea
Sommelier at AVANTCHA

@AvantchaTea

مارينا رايب

رشيكة مؤسسة وخبرية شاي

لدى أفانتشا
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A complete new-be in mixing drinks, I applied the 
same concept as in tea blending or tea pairing, 
either complement the flavours or contrast them. 
In this case, it’s complementing flavours to enhance 
the perfectly round fruit blend.

Berry Hugo
3 Slices Green Apple, muddled 

3 Blackberries 

15ml Lemon Juice

20ml Giffard Blueberry Syrup

75ml AVANTCHA Apple Elderflower Cocktail

50ml Soda Water 

Garnish

3 Skewered Blueberries

مرشوب »بريي هوغو«

٣ رشائح تفاح أخرض 
٣ حبات توت أسود 
١٥ مل عصري ليمون 

٢٠ مل رشاب التوت األزرق من جيفارد 
٧٥ مل شاي كوكتيل تفاح وُخامن من أفانتشا 

٥٠ مل مياه صودا 
 

الزينة
٣ حبات توت أزرق يف سيخ

ال أزال جديدة متاماً يف عامل ابتكار املرشوبات ولكني اعتمدت 
املفهوم نفسه الذي أعتمده لخلطات الشاي أو تنسيقاته من 

خالل اختيار نكهات تكّمل بعضها بعضاً أو نكهات تتعارض مع 
بعضها البعض. وبالنسبة إىل هذا املرشوب، اخرتت نكهات تكّمل 

بعضها لتعزيز مذاق خلطة الفواكه املمتازة.



Chris Lehmann

Managing Partner
at AVANTCHA

@AvantchaTea

كريس ليهامن

مدير إداري لدى أفانتشا
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I aim to create something that people 
haven’t tasted before, even if it’s a slight 
twist on a Classic.

Midori No
Samurai
5 5mm Cucumber Slices, muddled 

1 Pressed Lime 

20ml Giffard Elderflower Syrup

30ml Giffard Cucumber Syrup

100ml AVANTCHA Matcha Iri Genmaicha 

30ml Aquafaba 

Garnish

Roasted Matcha Iri Genmaicha Rice Pops

مرشوب »ميدوري نو ساموراي«

٥ رشائح خيار قطرها ٥ مم مخفوقة 
١ حبة ليمون أخرض معصورة

٢٠ مل رشاب الُخامن من جيفارد 
٣٠ مل رشاب الخيار من جيفارد

١٠٠ مل مزيج ماتشا وشاي أرز أسمر من أفانتشا
٣٠ مل أكوافابا 

 
الزينة

حبوب أرز أسمر وماتشا محّمصة

أهدف إىل ابتكار مرشوبات مل يتذّوقها الناس قط من قبل حتى 
إن كانت نسخة مختلفة قليالً عن املرشوبات الكالسيكية التي 

عهدوها.



Manja Stankovic

Beverage Manager
at Mimi Kakushi

@I_Am_Negroni

 مانيا ستانكوفيتش

مدير املرشوبات يف مطعم

»ميمي كاكويش«
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I draw my inspiration from different 
cultural serves and unique ingredients 
from around the world.

Kuu
1bsp AVANTCHA Organic Matcha Ceremonial 

Grade Fuji 

20ml Giffard Coconut Fruit-for-Mix 

20ml Coconut Water

125ml Pineapple Juice

20ml Milk 

 
Garnish 

Edible Flowers and Microherbs

مرشوب »كو«

١ ملعقة كبرية شاي ماتشا عضوي من منطقة فوجي اليابانية 
بدرجة احتفالية من أفانتشا

٢٠ مل مرشوب جوز الهند للمزج من جيفارد 
٢٠ مل ماء جوز الهند 
١٢٥ مل عصري أناناس 

٢٠ مل حليب
 

الزينة
زهور قابلة لألكل وأعشاب

أستمد إلهامي من خدمات ثقافية متنوعة ومكونات فريدة من 
حول العامل.



Glenn Eldridge

Bar Manager

@GlennoSan

غلني إلدريدج

مدير البار
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I know a new drink is ready to launch onto a menu 
when I give it to a guest to try and ask if they could 
drink three of them in a row, if the answer is yes – 
it’s ready!

Orient Highball 
5ml Acid Solution

15ml Giffard Vanilla Syrup or Hazelnut Syrup

10ml 0.00% Italian Bianco

30ml 0.00% Italian Rosso 

25ml Coconut Water 

100ml AVANTCHA Oriental Moments,

carbonated in-house

 
Garnish 

Lemon Twist 

مرشوب »أورينت هايبول«

٥ مل محلول حميض
١٥ مل رشاب الفانيليا أو رشاب البندق من جيفارد

١٠ مل نبيذ أبيض إيطايل خايل من الكحول 
٣٠ مل نبيذ وردي إيطايل خايل من الكحول 

٢٥ مل ماء جوز الهند 
١٠٠ مل شاي »أورينتال مومنتس« من أفانتشا، 

مكربن يف املطعم
 

الزينة
رشيحة ليمون

أعرف أن املرشوب الجديد أصبح جاهزاً لالنتقال إىل قامئة 
املرشوبات بعد أن أقدمه إىل أحد الضيوف لتجربته وبعد أن 

أسأل الضيف إن كان يستطيع أن يرشب ثالثة أكواب منه عىل 
التوايل. إن كان جوابه »نعم«، يكون املرشوب جاهزاً.



Arvie Dela Cruz

Bar Supervisor at 
Canary Club

@Arvie_dc92

آريف ديال كروز

مرشف عىل البار يف مطعم

»كاناري كلوب«
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Capricious
1 Golden Berry, muddled 

25ml Giffard Salted Caramel Syrup

50ml AVANTCHA Organic Hibiscus Flowers

40ml Pink Grapefruit Juice

30ml Soda Water

Garnish

Golden Berry

مرشوب »كابريشوس«

١ حبة توت ذهبي مخفوقة
٢٥ مل رشاب الكراميل اململّح من جيفارد 

٥٠ مل شاي زهور كركديه عضوية من أفانتشا  
٤٠ مل عصري جريب فروت 

٣٠ مل مياه صودا
 

الزينة
توت ذهبي



Raminta Ambro

Senior Bartender at
La Petite Maison

@RamintaAmbro

رامنتا آمربو

كبرية السقاة يف مطعم

»ال بوتيت ميزون« 
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Most of the time in making new drinks, 
it’s nostalgia that I want to evoke, and 
bring back memories.

Teja
20ml Giffard Violet Syrup 

35ml AVANTCHA Rose White, with

adjusted acidity 

50ml Coconut Water 

Garnish

Dried Flowers

مرشوب »تيجا«

٢٠ مل رشاب البنفسج من جيفارد
٣٥ مل شاي ورد أبيض من أفانتشا، مع درجة حموضة معّدلة

٥٠ مل ماء جوز الهند
 

الزينة
زهور مجففة

عندما أبتكر مرشوبات جديدة، أرغب يف معظم األحيان
يف استحضار املايض وإعادة إحياء ذكرياته.



Askar Choriev

Bar Manager at
Mine & Yours Group

@Askar22.88

أسكار شوريف

مدير البار يف رشكة

»ماين أند يورز غروب«
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I strive for simplicity and minimalism 
in drinks; finding exact flavors that 
compliment each other.

Lucidity
10ml Lemon Juice

40ml Giffard Pineapple Syrup

150ml AVANTCHA Organic Chamomile

Blossoms 

Garnish

Pineapple Skin

مرشوب »لوسيديتي«

١٠ مل عصري ليمون 
٤٠ مل رشاب األناناس من جيفارد

١٥٠ مل شاي زهور بابونج عضوي من أفانتشا
 

الزينة
قرش أناناس

أسعى إىل ابتكار مرشوبات بسيطة وغري معّقدة من خالل 
العثور عىل النكهات الصحيحة التي تكّمل بعضها بعضاً.



Taha Elouazzani

Bar Manager

@Artof_Mixology

طه الوزاين

مدير البار
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The most complicated skill is to
be simple.

Innocent
25ml Lemon Juice

30ml Giffard Mango Fruit-for-Mix 

60ml AVANTCHA Tropical Rooibos 

Ginger & Thyme Foam 

Garnish

South African Rooibos and Thyme

مرشوب »إينوسنت«

٢٥ مل عصري ليمون
٣٠ مل مرشوب املانجو للمزج من جيفارد 
٦٠ مل شاي رويبوس استوايئ من أفانتشا 

رغوة زنجبيل وزعرت
 

الزينة
رويبوس وزعرت من جنوب أفريقيا

إن املهارة األكرث تعقيداً هي الحفاظ عىل البساطة.



Lulu Sultan

Head Bartender
at FRNDS

لولو سلطان

رئيسة السقاة يف مطعم »فرندز«
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I feel accomplished with a new drink if 
it’s approachable but rich, and can fit 
different palates.

Candy Kingdom 
(Large Batch Format – 6 Serves) 

25ml Lime Juice

40ml Giffard Strawberry Fruit-for-Mix 

55ml Giffard Lemongrass Syrup, with

adjusted acidity 

400ml AVANTCHA Peach & Pear 

150ml Coconut & Almond Milk Wash 

Garnish

Pineapple Leaf and Candy Sprinkles

مرشوب »كاندي كينغدوم«

)كمية كبرية – تكفي لستة أشخاص(
٢٥ مل عصري ليمون أخرض 

٤٠ مل مرشوب الفراولة للمزج من جيفارد 
٥٥ مل رشاب عشبة الليمون من جيفارد بدرجة حموضة معّدلة

٤٠٠ مل شاي خوخ وإجاص من أفانتشا 
١٥٠ مل حليب جوز الهند وحليب اللوز 

 
الزينة

ورقة أناناس وسكاكر متناثرة

أشعر بأين أكملت واجبي عندما أبتكر مرشوباً جديداً يكون 
بسيطاً مبكوناته وغنياً بنكهاته ويريض كل األذواق.



Mauricio Gonzàlez

Bar Manager 

@Mauigo

ماوريسيو غونزالس

مدير البار
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Rejuvenate
1bsp AVANCHA Matcha Ceremonial

Grade Yame 

25ml Giffard Coconut Fruit-for-Mix 

30ml Green Apple Juice

30ml Pineapple Juice

50ml Soda Water 

Garnish

Lemongrass Blades and Edible Flowers

مرشوب »ريجوفينيت«

١ ملعقة كبرية شاي ماتشا من مدينة يامي اليابانية بدرجة 
احتفالية من أفانتشا

٢٥ مل مرشوب جوز الهند للمزج من جيفارد 
٣٠ مل عصري تفاح أخرض

٣٠ مل عصري أناناس 
٥٠ مل مياه صودا 

 
الزينة

عيدان عشبة الليمون مع زهور قابلة لألكل



Iva Vasíleva

Group Beverage Manager 
at F.F.I.

@Iva_Vasileva.in

إيفا فاسيليفا

مديرة املرشوبات للمجموعة يف

ُف. ف. اي.
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My creative process for drinks creation is 
concept, appearance, flavors, memorable 
experience, and showcasing team work.

Sasaya
6g AVANTCHA Baboo Snow White 

25ml Giffard Litchi Syrup 

100ml Thai Tender Coconut Water 

100ml Mastiha Sea Salt Foam 

Garnish

Bamboo Leaf

مرشوب »ساسايا«

٦ غ شاي أبيض بالخيزران من أفانتشا
٢٥ مل رشاب فاكهة الليتيش من جيفارد

١٠٠ مل ماء جوز هند تايالندي طري
١٠٠ مل رغوة ملح بحري من ماستيها

 
الزينة

ورقة خيزران

تستند عملية ابتكار املرشوبات إىل الفكرة واملظهر والنكهات 
والتجربة التي تبقى محفورة يف الذاكرة وإىل إظهار العمل 

الجامعي.



Rudolf De Vos

Bar Manager at
La Maison Ani

@YaBoyRudi

رودولف دي فوس

مدير البار يف مطعم » ال ميزون آين«
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Aspiring to make new drinks perfect 
is satisfying, but will anything ever be 
perfect?

Scarlet
Lightning
35ml Giffard Elderflower Syrup

100ml AVANTCHA Rush Hour Berry,

carbonated in-house

10ml Citric Acid Solution

Garnish

Dried Rose Petals and Micro-Greens

مرشوب »سكارلت اليتنينغ«

٣٥ مل رشاب الُخامن من جيفارد
١٠٠ مل شاي »راش آور بريي« بنكهة التوت من أفانتشا، 

مكربن يف املطعم
١٠ مل محلول حمض الستريك

 
الزينة

بتالت ورد مجففة وأعشاب
 

يرضيني التطلّع إىل ابتكار مرشوبات جديدة ممتازة، ولكن هل 
املمتاز ممكن أصالً؟



In 1885, Émile Giffard, a passionate pharmacist from Angers, France created 
Menthe-Pastille, quickly hailed for its refreshing and digestive virtues. Success 
came instantaneously and Émile turned his pharmacy into a distillery and 
thus the Giffard brand was born. In 1900, he launched his first syrups: Giffard 
Lemonade and Orangeade. 
 
Since then and five generations later, Giffard continues to find the best 
varieties of plants and fruits so that their rich flavours can be extracted. That 
also means respecting the environment, conserving nature and always looking 
for natural solutions, with sustainable development at the heart of its culture.  
 
To this day, the Giffard product range continues to grow, created specifically 
for cocktails and coffee creations, inspiring bartenders and baristas all over 
the world. Giffard now distributes in over 85 countries, but its goal has always 
remained the same: To bring the Industry unrivalled quality because the best 
ingredient is always flavour.

عام ١88٥، ابتكر صيديل شغوف من مدينة أنجيه الفرنسية اسمه إميل جيفارد مرشوب النعناع »مانت 
باستي« الذي رسعان ما القى إعجاب الجامهري والناس بفضل ما يأيت به من انتعاش مميز وبسبب ميزاته 

وفوائده اإليجابية للجهاز الهضمي. وقد عرف إميل النجاح الكبري عىل الفور فحّول صيدليته إىل مصنع لتقطري 
املرشوبات. وهكذا أبرصت عالمة جيفارد النور. عام ١9٠٠، أطلق أول صنفني من الرشاب، وهام رشاب 

الليموناضة ورشاب الربتقال.

منذ ذلك الحني وبعد خمسة أجيال، ال تزال دار جيفارد تستخدم أفضل أنواع النباتات والفواكه التي تستخرج 
منها نكهات مرشوباتها الغنية. وهذا يعني أيضاً احرتامها البيئة وحفاظها عىل الطبيعة وبحثها الدائم عن 

الحلول الطبيعية مع التزامها بالنمو املستدام كجزء أسايس وجوهري من ثقافتها.  

وحتى اليوم، ال تزال مجموعة منتجات جيفارد تنمو وتكرب وتُصنع خصوصاً للكوكتيالت ومرشوبات القهوة 
املبتكرة من جهة، وتُلهم خرباء إعداد املرشوبات والقهوة حول العامل من جهة ثانية. ويف الوقت الحارض، توزع 

جيفارد منتجاتها يف أكرث من 8٥ بلداً، غري أن الهدف الذي تضعه أمام عينيها ال يزال نفسه وهو تزويد هذه 
الصناعة بجودة ال تُقارن ألن النكهات األفضل تستند إىل املكونات األفضل.



Inspired by rapid food innovation in the 21st century, founders Markus and 
Marina started AVANTCHA in Dubai in 2014. Together they combined their love 
for design, food and tea by sourcing the highest quality teas, herbs, flowers, and 
fruit from across the globe, in the most conscious and sustainable ways.
 
AVANTCHA teaware is designed in-house to ensure function and elegance, 
providing an all-encompassing experience that advances the modern tea 
encounter and elevates it above and beyond a simple refreshment.
 
By taking care of every part of the tea journey, from product through to 
experience, Markus and Marina have created a tea brand unrivalled in flavour, 
quality and style, capturing the attention of all those who appreciate and pursue 
the finer things in life.
 
Today AVANTCHA has brand offices in London, Dubai, and Switzerland. Dubai, 
strategically located between Asia and Europe, is the logistic headquarter of the 
brand and where you will find Markus and Marina at the forefront of delivering 
the advance of tea.

نشأت عالمة أفانتشا بوحي من االبتكار الرسيع الذي أملّ بعامل املأكوالت وأبرصت النور عىل يد مؤِسسيْها 
ماركوس ومارينا يف ديب يف العام ٢٠١٤. وقد وّحدا جهودهام ودمجا عشقهام للتصميم والطعام والشاي من 

خالل االستحصال عىل أجود أوراق الشاي واألعشاب والزهور والفواكه من حول العامل بأكرث الطرق وعياً 
واستدامة. 

تقدم أفانتشا أيضاً أواين شاي مصممة عىل يد مبدعني محرتفني لديها حرصاً عىل توفري تجربة كاملة ومتكاملة 
تجمع بني االستخدام العميل واألناقة بهدف االرتقاء بتجربة تناول الشاي الحديثة إىل مستوى يتجاوز اقتصار 

الشاي عىل مرشوب منعش بكل بساطة. 

ومن خالل االهتامم برحلة الشاي بكل تفاصيلها الصغرية والكبرية، ومن بدايتها حتى نهايتها، أي من املنتج 
وصوالً إىل التجربة بحد ذاتها، نجح ماركوس ومارينا يف ابتكار عالمة شاي ال مثيل لها وال منافس من ناحية 
النكهة املمتازة والجودة العالية وطريقة التقديم الراقية مبا استحوذ عىل انتباه كل من يقّدرون أفخر ما يف 

هذه الحياة.

واليوم لدار أفانتشا مكاتب يف كل من لندن وسويرسا. وأما املكتب يف مدينة ديب التي تحتل موقعاً اسرتاتيجياً 
كجرس يربط آسيا بأوروبا فهو املقر الرئييس للرشكة. هنا تجدون ماركوس ومارينا يقدمان تجربة شاي متقدمة 

ومنقطعة النظري. 
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