Na początku XII w. Francuzi wymyślili „La Paume”, co oznacza grę w dłoń,
szybko przekształciła się ona w Jeu de Paume (gra w dłoń), potem Tenis
Królewski, w końcu w sport popularnie zwany tenisem.

LA PAUME
Winogrona/wódka/cytryna/marakuja/pianka

4-5 winogron zielonych
40 ml wódka grejfrutowa
20 ml puree marakuja
10 ml passoa
20 ml cytryna
10 ml syrop z bzu
Piana słodko- kwaśna

Koszt 20 zł

Nieprawdopodobne wydają się wzmianki o narodzinach squasha w londyńskim
więzieniu „Fleet Prison”. Więźniowie, najczęściej osadzeni tam dłużnicy,
poszukując rozrywki i formy ruchowej urozmaicali sobie czas uderzając piłka o
ścianę, często posługując się przy tym rakietą . Gdy słyszymy słowo flet kojarzy
nam się wino musujące wam może to przypominać rakietę, przekonaj się!

FLEET PRISON
Gin/marakuja/cytryna/prosecco
40 ml Gin
30 ml marakuja
20 ml cytryna
60 ml prosecco

Koszt 18 zł

Sport zwany „Racquet”. Gra w „Racquet” stała się popularna w angielskich
szkołach, m.in. w Harrow w 1830r. i tam przekształciła się w squasha. Klasyka
gatunku gin basil smach specjalnie dla was od więźniów z Racquet.

RACQUET
Gin/cytryna/bazylia

40 ml gin
Pół cytryny
6-8 listków bazyli
10 ml cukru
15 zł

Amr Bey ", był egipskim dyplomatą i graczem squasha . Zdobył tytuł British Open
dla mężczyzn sześć razy z rzędu (1933-38) i jest uważany za pierwszego prawdziwie
dominującego gracza squasha w tym sporcie. Koktajl ten ma za zadanie pokazać
silny charakter prawdziwego championa.

AMR BEY
Bourbon/cukier/zioła /pomarańcz
50 ml jim beam
5 ml cukier
2 d angustura
2 d orange bitter

Mistrzostwa kobiet w Squasha odbyły się wcześniej, bo w 1922r. i aż do roku 1960
tytuł mistrzyni należał wyłącznie do mieszkanek Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć
o Janett Morgan( później Shardlow) , która wygrała 10 razy w latach 1950-58 .
Stworzyliśmy dla was przepyszny koktajl z myślą o Janett.

SHARDLOW
Wódka/mango/herbata/miód/cytryna/ mięta
40 ml wódka
20 ml puree mango
30 ml herbaty
10 ml syrop miodowy
10 ml cytryna
4 listki mięty
Woda gaz
Koszt 18 zł

Na początku XX w. korty zbudowane w luksusowym Bath Club w Londynie
zostały uznane za wzorcowe. Odtąd standardowe wymiary boiska do Squasha to
9,75 na 6,4 metra. Nasi barmani chcą uczcić to wydarzenie klasycznym Moscow
Mule.

BATH CLUB
Wódka/piwo imbirowe/limonka
50ml wódka
15ml limonka
Top piwo imbirowe
Koszt 18 zł

