
 

Om Pernod Ricard Sweden AB 
Pernod Ricard Sweden AB är ett ledande vin- och spritföretag som erbjuder ett komplett sortiment för den svenska marknaden. Absolut 
Vodka, Jameson Irish Whiskey, Beefeater Gin, Martell Cognac, Jacob’s Creek samt Perrier-Jouët och Mumm är några av de varumärken som 
ingår i den breda produktportföljen. Bolaget ingår i den franska Pernod Ricard koncernen, listad på NYSE Euronext exchange, med 
verksamhet i 85 länder och med fler än 19 000 medarbetare. Pernod Ricard Sweden främjar ansvarsfullt drickande och är medlem i 
European Forum for Responsible Drinking (EFRD). För mer information gå till http://www.pernod-ricard-sweden.com 

 

 

Sommarens signaturdrink: Lillet Tonic intar Stockholms toppbarer 

Lagom till sommaren intar den franska drinken Lillet Tonic sex av Stockholms bästa barer som sommarens givna 

signaturdrink. Takpark by Urban Deli, Mosebacke och nya Blique by Nobis är några av de platser där du kan njuta 

av den franska klassikern i solen.  

 

Lillet är en torr vinbaserad aperitif som tillverkats på samma vis i nästan 150 år, ändå är den just nu mer aktuell 

än någonsin. Nu tar den friska drinken Lillet Tonic nämligen plats som sommarens signaturdrink på sex av 

Stockholms bästa barer. TAK, Mosebacke, Blique by Nobis, Takpark by Urban Deli, Pontonen och Kitchen & Table 

kommer alla servera Lillet Tonic som givet sällskap när solen skiner.    

”Lillet Tonic är en fransk klassiker och det är på tiden att den hittar till Stockholm! Att den dessutom får göra det 

genom Stockholms bästa sommarbarer känns ännu bättre. Lillet Tonic avnjuts allra bäst i sol tillsammans med 

gott sällskap, vilket är något som alla sju ambassadörskrogar bjuder på” säger Marina Misisca, brandmanager för 

Lillet.  

Lillet görs på noga utvalda Bordeauxdruvor som blandas med hantverksmässigt tillverkad fruktlikör för att sedan 

låtas mogna på ekfat. Resultatet blir en elegant aperitif med tydliga citrustoner, vars subtila sötma passar perfekt 

med beskan från tonic. Tillsammans med jordgubbar, gurka, mynta och rikligt med is blir det ett läskande 

alternativ för soliga sommartider.  

Har du inte möjlighet att besöka någon av Lillets ambassadörer? Såhär enkelt kan du blanda Lillet Tonic hemma: 

LILLET TONIC 
5 cl Lillet Blanc  
10 cl tonic  
Is 
Gurkskivor, jordgubbar och mynta  
 
Fyll ett glas rikligt med is. Häll över Lillet Blanc, och 
toppa med tonic, jordgubbar, gurka och mynta.  

LILLET ROSÉ TONIC 
5 cl Lillet Rosé 
10 cl tonic  
Is 
Lime 
 
Fyll ett glas rikligt med is. Häll över Lillet Rosé, och 
toppa med limehjul.   
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LILLET BLANC  
Artikelnummer: 76158 
Alkoholhalt: 17% 
Pris: 155 kr för 750 ml 

 
LILLET ROSÉ 
Artikelnummer: 76634 
Alkoholhalt: 17% 
Pris: 155 kr för 750 ml 

 

AMBASSADÖRSKROGAR 

TAK – Brunkebergstorg 2-4 

Mosebacketerassen – Mosebacke torg 3 

Blique by Nobis – Gävlegatan 18 

Takpark by Urban Deli – Sveavägen 44 

Pontonen – Norr Mälarstrand Kajplats 

Kitchen & Table – Östra Järnvägsgatan 35 
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