


ผสานความทันสมัยกับสไตลวินเทจไดอยางลงตัว
ดีไซนที ่ออกแบบอยางพิถีพิถัน สงผานแรงบันดาลใจในการรังสรรคเครื ่องดื่ม 

เพื่อใหทุกค่ำคืนสังสรรคนาจดจำ

BRIDGING VINTAGE PATTERN WITH MODERN AESTHETIC TOUCH
DESIGNED TO CONNECT YOUR INSPIRED IMAGINATION TO REMARKABLE DRINKING EXPERIENCE, 

MAKING EVERY NIGHT MEMORABLE.

MODERN VINTAGE DESIGN 
Create a unique drinking experience and 

add a remarkable and fun style to your bar
ดีไซนทันสมัยสไตลวินเทจ

สรางประสบการณการสังสรรคสุดพิเศษ
และเติมความแปลกใหมและสนุกสนานใหกับบารของคุณ

UNIQUE SPARKLING REFLECTION
Let your drink creation shine at night through 

a thick base and a crystal-like cut design   
ประกายสะทอนที่แตกตาง

เติมประกายความโดดเดนใหกับเครื ่องดื่มในยามค่ำคืน
ดวยลวดลายสไตลคริสตัล อีกทั ้งฐานแกวหนา 

ชวยเพิ่มมูลคาใหกับเครื ่องดื่ม

OPERATIONAL EXCELLENCE
Expert size and classic straight shape with a thick 

wall give peace of mind for use and handling.
ใชงานสะดวก

ดวยขนาดแกวที ่ออกแบบใหพอดีกับมาตรฐาน
การเสิรฟเครื ่องดื ่มแตละประเภทพรอมดวยดีไซนทรงตรง
ที่เรียบงาย และผนังแกวที ่หนาพอเหมาะกับการใชงานในบาร
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‘The Next Level of Tequila Twist on 
Martini for the Refiffiined Drinking Style’
อีกระดับกับค็อกเทลมารตินี ่ที ่รังสรรคขึ ้น
พิเศษดวยรสชาติของเตกีลา

‘The Spectre Martini’ is a twist on Martini with Tequila 
which is a famous spirit from Mexico.  With its unique 
character combining Vermouth and Benedictine, this 
cocktail has a surprisingly sophisticated taste, perfect to be 
the next James Bond’s favorite cocktail and a must-try drink for all.

ค็อกเทลสูตรพิเศษนี้ นำเตกีลาซึ่งเปนเหลาที่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณ
จากเม ็กซ ิ โกและ ได ร ับความน ิยมมาตลอดมาเป นส วนผสมหลัก 
เติมเวอรมุธและลิเค ียวรสมุนไพร    อยางเบนเนดิกทีน ใหค ็อกเทล
มีรสชาติที่เขากันอยางลงตัวและมีสไตล เปนเครื่องดื่มคูควรสำหรับ
สุภาพบุรุษอยาง James Bond ในยุคตอไป
 

40 ml        Tequila Blanco
10 ml        Dry Vermouth
10 ml         Bianco Vermouth
5 ml        Benedictine D.O.M
2 Dashes          Peychaud’s Bitters 

METHODOLOGY: Stir
Stir all ingredients with ice in Connexion Mixing Glass 
and strain into a chilled Connexion Cocktail glass.

GARNISH: Orange Peel
GLASSWARE: Connexion Cocktail

SPECTRE 
MARTINICOCKTAIL

An icon of cocktail culture, the Cocktail or 
Martini glass is commonly served “up”, or no 
added ice to ensure it stays chilled. Its lengthy 
stem keeps you from warming the booze with 
your hand. The angular V-shaped line also 
provides a large surface area for the aroma.  
Connexion Cocktail with stylishly vintage design 
stem will give all drinks ‘something to talk about.’

 
แกวค็อกเทลหรือแกวมารตินี ่ ถือเปนสัญลักษณของวัฒนธรรม 
ค็อกเทลเลยก็วาได เนื ่องจากค็อกเทลคลาสสิคที ่โดงดังหลายเมนู 
ถูกเสิรฟในแกวค็อกเทลนี้ แกวนี ้ใชเสิรฟเครื ่องดื่มแบบไมใสน้ำแข็ง 
กานแกวชวยปองกันอุณหภูมิจากมือ ทำใหเครี ่องดื่มคงความเย็น 
อีกทั้ง แกวรูปตัววียังชวยเผยสัมผัสกลิ่นหอม ดีไซนทันสมัยผสาน
สไตลวินเทจจากแกวคอนเนคชั ่น ค็อกเทล ชวยสรางประสบการณ

ใหทุกเครื ่องดื่มที ่คุณรังสรรคนาจดจำ 

1527C07

Connexion
Cocktail

7 oz / 215 ml 
TD 100 mm 
BD 75 mm 

MD 100 mm 
H 166 mm 

Packing 6/24
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แก วค ูป เป นแก วทรงคลาสส ิคซ ึ ่งม ีความจ ุประมาณ 7 ออนซ  
ใชเสิรฟค็อกเทลตางๆ โดยใชวิธีการเขยาหรือคนผสมแบบไม  ใส น ้ำแข ็ง
รวมทั้งใชเสิรฟสปารคกลิ้งไวน ดวยรูปลักษณที่มีเสนห ทรงโคงมน
และขาแกวสไตลว ินเทจที ่ม ีความสูงพอเหมาะ แกวคอนเนคชั ่น คูป 

ทำใหเครื ่องดื่มดูดีมีระดับมากยิ่งขึ ้น

A traditional glass great for serving cocktails and 
sparkling wines, the Coupe glass is stemmed 
with a flf fllatter, rounder bowl and typically holds 
7 ounces. It is perfect for serving straight-up 
drinks, shaken or stirred with ice, then served 
chilled, without ice. The classy modern vintage 
look of Connexion Coupe will add a touch of 

elegance to every cocktail. 

COUPE ‘The Splash of Freshness from Tropical 
Flavors for the Most Cheerful Enjoyment’
ค็อกเทลสดชื่น หอมหวานดวยรสชาติทรอปคัล 
เติมเต็มทุกชวงเวลาแหงความสนุก

A comeback for Tiki cocktail ‘Cloud 9’, the 
special mix of white rum with a hint of sweetness 
from tropical fl flf fllavors and orgeat, blends beautifully 
to make a fruity refreshing moment. Add a touch 
of mouthfeel by shaking with egg white to create 
fl fl fl f fl luffy foam on top with simple yet artful garnishes 
to round out the show.

การกลับมาของค็อกเทลสไตล Tiki ที ่รังสรรคพิเศษโดย 
ผสมผสานไวทรัมกับความสดชื ่นหอมหวานแบบผลไมเขต
รอน เติมสัมผัสละมุนจากโฟมที่เกิดจากการเขยาเครื่องดื่ม
ก ับ ไข  ขาว ตกแต ง แบบ เร ียบง  ายแต ม ีศ ิลป ะ  เต ิม เต ็ม
ทุกการดื่มด่ำใหเพลิดเพลินไมรู จบ

40 ml       White Rum
15 ml       Apricot Liqueur
15 ml       Orange Juice
15 ml       Lemon Juice
15 ml       Orgeat (Almond Syrup)
1 Pinch           Sea Salt
20 ml       Egg White

METHODOLOGY: Dry Shake, Shake
Shake all ingredients without ice. Open the 
shaker, add ice and shake again. Fine strain into 
a chilled Connexion Coupe glass.

GARNISH: Crack Almonds, Edible Flower
GLASSWARE: Connexion Coupe

CLOUD 9
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1527S07

Connexion
Coupe

7 oz / 215 ml 
TD 93 mm 
BD 75 mm 
MD 97 mm 
H 144 mm 

Packing 6/24



‘The Unique Ref fl lec t ion of Legendary 
Cocktail to Bring Out a Unique Character’
ความคลาสสิคในสไตลโอลดแฟชั่น ผสาน
ความนุมลึก หวานหอมของช็อคโกแลต 

This twist on Old Fashioned ‘I’m In Love with the 
Choco’ is a perfect combination of Bourbon 
whiskey and sweet-fruity fortifif fi fii fi fied wine paired with 
a touch of chocolate bitters to connect distinctive 
fl f fl l flavors and make the taste even more profound.

เมนูค ็อกเทลที ่สรางสรรคข ึ ้น โดยการปรับสูตรคลาสสิค 
ของโอลดแฟชั่นใหมีรสชาติที่นาสนใจยิ่งขึ้น นำเบอรเบิ้นวิสกี้
มาผสมก ับความหอมหวานรสผลไม  ในฟอต ิฟาย ไวน  
แล ะผสานความน ุ มล ึกด วยช ็อคโกแลตบ ิต เตอร  ทำ ให 
ค็อกเทลแกวนี ้มีรสชาติที ่ เปนเอกลักษณนาคนหา

45 ml        Bourbon Whiskey
15 ml        Sweet Vermouth
2 Dashes          Chocolate Bitters 

METHODOLOGY: Stir
Stir all ingredients with ice in a Connexion Mixing 
Glass and strain into a chilled Connexion Double 
Rock glass.

GARNISH: White Chocolate Shavings
GLASSWARE: Connexion Double Rock

I’M IN LOVE 
WITH THE CHOCO
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The Double Rock glass or Double 
Old-Fashioned glass is ideally used to 
serve spirits neat or on the rocks. The glass 
can accommodate a single large ice ball 
or large ice cubes while there is still a 
wide opening to enjoy the aroma. With its 
unique cut glass design, Connexion 
Double Rock will exceptionally reveal the 

charm of your cocktail creations.    

แกวดับเบิ ้ลร็อค หรือแกวดับเบิ้ลโอลดแฟชั่น สวนมากใชเสิรฟ
เหล  ากล ั ่น แทบท ุกประ เภทท ี ่ เหมา ะก ับการด ื ่ม แบบเพ ียว 
หรือแบบออนเดอะร็อค แกวชนิดนี ้นิยมใสน้ำแข็งกอนใหญ
หรือไอซบอล โดยมีปากแกวที ่กวาง เหมาะแกการสัมผัส
กล ิ ่นหอมได  เป นอย างด ี ด ี ไซน ลวดลายค ัตต ิ ้งจากแก ว
คอนเนคชั ่น ดับเบิ ้ลร็อค ชวยเผยเสนห ส ุดเร ียบหรูของ

ค็อกเทลที่คุณรังสรรค

DOUBLE 
ROCK

P02807

Connexion
Double Rock

12 oz / 350 ml 
TD 86 mm 
BD 83 mm 
MD 86 mm 

H 91 mm 
Packing 6/48



The Highball glass is a tall glass tumbler that 
is most commonly used for cocktails served 
full of ice, often with a high ratio of non- 
alcoholic mixer to spirit. Its tall and narrow 
shape helps retain the bubbles of the mixer 
and the cold temperature longer. Connexion 
Hi Ball with a distinctive character wil l 

absolutely put the spotlight on your drinks. 

HIGHBALL

แก วไฮบอล มีทรงสูงมาตรฐานสำหรับเส ิร ฟเครื ่องดื ่มและ 
ค็อกเทลตางๆ ที่มักจะมีสัดสวนของมิกเซอรมากกวาสัดสวน 
ของเหลา จึงทำใหเครื ่องดื่มผสมในหมวดเครื ่องดื่มไฮบอลมี 
มากมาย นอกจากน้ี รูปทรงแกวที่สูงแคบยังชวยคงความสดชื่น 
และเก ็บอุณหภูม ิ ได ยาวนานกวา คาแร ็คเตอรท ี ่ โดดเด นของ
แก วคอนเนคช ั ่น ไฮบอลนี ้  ช วยให  เคร ื ่องด ื ่มท ี ่ค ุณต ั ้ง ใจ 

สรางสรรคสมบูรณแบบ สะกดทุกสายตา

P02808

Connexion
Hi Ball

12 oz / 350 ml 
TD 69 mm 
BD 65 mm 
MD 69 mm 
H 152 mm 

Packing 6/48
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‘The Spectacular Show of Childhood Favorite 
Dessert to Create Meaningful Experience’ 
ค ็อกเทลท ี ่ทำให หวนค ิดถ ึงความทรงจำด ีๆ กับ
ขนมหวานในวัยเด็ก

Adapted from a famous classic recipe called The Ramos 
Gin Fizz or originally The New Orleans Fizz, our ‘Viola 
Fizz’ is a twist of flf fllavors from ‘Strawberry & Cream’ that 
will deffiinitely bring back the nostalgia of your 
childhood. Its cloud-like look with a beautiful shade of 
lilac from Creème de Violette gives a stunning presenta-
tion that no one can resist.
 
เมนูค ็อกเทลซิกเนเจอรน ี ้ ร ังสรรคข ึ ้นจากค็อกเทลคลาสสิก
อันเล ื ่องช ื ่ออย าง ‘ ร ามอส จ ิ น  ฟ  ซ ’  หร ือม ีช ื ่ อ เด ิมว  า
‘ น ิ ว  ออร  ล ี น ส   ฟ  ซ ’  มาพัฒนารสชาติใหมีความแปลกใหม 
ชวนให หวนร ะล ึกถ ึงรสชาต ิของหวานยอดน ิยม ในว ัย เด ็ก 
อยางสตรอวเบอรรี ่กับครีมโฟมนุมดั ่งกอนเมฆ ท ี ่สร างสรรค 
จากการเขยาเครื ่องดื ่มกับไขขาว แตงเติมสีสันใหเปนสีมวงออน
ชวนหลงใหล ที่ใครหลายคนไมอาจปฏิเสธ

30 ml Vodka
15 ml     Creème de Violette
15 ml Heavy Cream
15 ml Lemon Juice

METHODOLOGY: Dry Shake, Shake
Add all ingredients except Prosecco to a cocktail shaker 
and shake hard but without ice. This part is essential 
(and called dry shaking). Open the shaker, add ice and 
shake again about 2-3 mins. Strain into a chilled 
Connexion Hi ball glass and top with Prosecco.

GARNISH: Grated Nutmeg
GLASSWARE: Connexion Hi Ball 

VIOLA FIZZ

15 ml Lime Juice
10 ml Strawberry Syrup
30 ml Egg White
Top up Prosecco



‘The Passionate Thai-Infl flf flluenced Twist 
for the Perfect Refreshing Moment’
รังสรรคเสนหแบบไทยดวยกลิ่นสมุนไพร
ที่สรางความสดชื่น

‘Siam Siam’ plays up a Thai-inspired drink with a 
twist on the most favorite classic gin’s cocktail ‘Tom 
Collins’. Add distinct flf fll flavors from Thai herbs like 
kafffi fiir Lime and Thai basil to make this refreshing drink 
more aromatic to represent Thailand.

ค็อกเทลเมน ูน ี ้ ได ร ับแรงบ ันดาลใจจากเสน ห ความเป นไทย
โดยนำค็อกเทลคลาสสิคที ่โดงดัง และเปนที ่นิยมจนถึงปจจุบัน
อยาง ‘ทอม คอลลินส’ มาสรรสรางใหมโดยนำสมุนไพรไทย
อยางใบมะกรูดและโหระพามาเต ิมความหอมและความสดชื ่น
ใหกับค็อกเทลสูตรนี้ นำเสนอรสชาติความเปนไทยไดเปนอยางดี

45 ml Gin
15 ml    Aperol
15 ml Simple Syrup
25 ml Lemon Juice
3 Leaves Fresh Thai Basil (ใบโหระพา)
1 Leaf Kafififf fiir Lime 
Top up Tonic 

METHODOLOGY: Shake
Muddle kafiff fiir lime leaf and fresh Thai basil leaves in 
the base of a shaker. Add other ingredients except 
tonic. Shake with ice and fif fiine strain into an ice-fif fiilled 
Connexion Long Drink glass. Then top it up with tonic.

GARNISH: A Sprig of Fresh Thai Basil Leaves
GLASSWARE: Connexion Long Drink  

SIAM SIAMLONG DRINK
The Long Drink glass is exceptionally useful and a 
must-have for any professional bars. Similar in 
shape to the Highball glass, the Long Drink glass 
is taller and larger. It is typically used for tall 
mixed drinks with plenty of ice. Connexion Long 
Drink with a heavy base and cut glass design is 

brilliantly put a shine on your cocktail creativity.

แกวลองดริงค เป นเหมือนแกวมาตรฐานที ่ท ุกบารตองมี  เหมาะกับ
การใชงานในบาร เพื ่อเสิรฟเครื ่องดื ่มตางๆ ดวยรูปทรงที ่ใกลเคียง
กับแก วไฮบอล แตม ีความสูงและความจุท ี ่มากกวา ส วนมากมักใช 
เสิรฟเครื่องดื่มที่มีการผสมมิกเซอรและน้ำแข็งเต็มแกว แกวคอนเนคชั ่น 
ลองดริงค  สะท อนประกายของเคร ื ่องดื ่มให ด ู โดดเด นผานความ 

สวยงามจากลวดลายคัตติ้งพิเศษและฐานแกวที ่หนามีระดับ

P02809

Connexion
Long Drink
15 oz / 430 ml 

TD 74 mm 
BD 70 mm 
MD 74 mm 
H 159 mm 

Packing 6/36
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MIXING
GLASS

Cocktails made entirely of alcohol or very light 
mixers only, such as Martini, Manhattan or 
Negroni should be stirred.  Essential for any 
professional bartender or master mixologist, the 
Mixing Glass is used to delicately combine the 
drinks with a perfect amount of dilution from the 
ice. Connexion Mixing Glass balances elegance 
and durability for everyday use. It is a great 
presentation piece allowing the guest to appreciate 

the aesthetic of cocktails being crafted. Pre-chill both your mixing glass and serving glass by 
fi f fiilling it with ice then topping it with water. Stir gently 
and discard water before adding cocktail ingredients.

Measure your cocktail ingredients into a chilled mixing 
glass then fi fif fiill two-thirds with ice.

Hold a bar spoon with your middle fif inger and ring fif inger. 
Insert it into the mixing glass until the bowl of the spoon 
touches the bottom.

Make sure the back of the spoon bowl is against the 
inside of the mixing glass and gently rotate it by 
moving only your wrist around the outer edge for 
30-45 seconds. It will spin the ice and liquid in the 
mixing glass

Place a strainer over the mixing glass and strain
into a chilled serving glass.
  

1

2

3

4

5

Stirring is a gentler technique for 
mixing cocktails, though it is often 
done for at least 30 - 45 seconds, 
which is longer than shaking.

HOW TO STIR 
A COCKTAIL

P02810

Connexion
Mixing Glass

22 oz / 625 ml 
TD 87 mm 
BD 84 mm 

MD 95.5 mm 
H 156 mm 

Packing 2/12
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สำหร ับการทำเคร ื ่องด ื ่มท ี ่ เป นการผสมเหล า เข าด วยก ัน
ท ั ้งหมดหร ือบางคร ั ้งอาจจะม ีส วนผสมของม ิก เซอร  ใน
จำนวนที่นอยมาก มักจะใชวิธีการคนผสมในแกวมิกซิ ่งกลาส 
เชนค็อกเทลอยาง มารตินี ่ แมนฮัตตัน หรือเนโกรนี เปนตน 
เนื ่องจากทำใหค็อกเทลยังคงรสชาติที ่ชัดเจน รวมทั้งไดความ
เย็นจากน้ำแข็งที ่ละลายในปริมาณที่พอเหมาะ แกวคอนเนคชั ่น
มิกซิ ่งกลาสผสานความสวยงามหรูหราของลวดลายสไตล
คริสตัลเขากับดีไซนที่ตอบสนองการใชงาน น้ำหนักที่พอดีชวยให
การทำค็อกเทลเปนเรื่องงาย ดูดีอยางเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
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P02810

Connexion
Mixing Glass

22 oz / 625 ml 
TD 87 mm 
BD 84 mm 

MD 95.5 mm 
H 156 mm 

Packing 2/12

P02808

Connexion
Hi Ball

12 oz / 350 ml 
TD 69 mm 
BD 65 mm 
MD 69 mm 
H 152 mm 

Packing 6/48

P02809

Connexion
Long Drink

15 oz / 430 ml 
TD 74 mm 
BD 70 mm 
MD 74 mm 
H 159 mm 

Packing 6/36

1527C07

Connexion
Cocktail

7 oz / 215 ml 
TD 100 mm 
BD 75 mm 

MD 100 mm 
H 166 mm 

Packing 6/24

P02807

Connexion
Double Rock

12 oz / 350 ml 
TD 86 mm 
BD 83 mm 
MD 86 mm 

H 91 mm 
Packing 6/48

1527S07

Connexion
Coupe

7 oz / 215 ml 
TD 93 mm 
BD 75 mm 
MD 97 mm 
H 144 mm 

Packing 6/24



18 19

ARRON
GRENDON
Winner of the Chivas Masters Global Final 2018 
Winner of Thailand Diplomaático World Tournament 2017

“Cocktails have to look incredible before the guests can 
actually have a chance to try what’s inside. Connexion 
makes this effortless with its beautiful shine behind the bar. 
The special cocktails I have created perfectly f fi fi i t the
drinking style of the Connexion glassware, which gives it 
that extra enjoyable experience. It is easy to make a drink 
look amazing when you have glassware as gorgeous as 
Connexion.”

ค็อกเทลตองมีพรีเซนเทช่ันท่ีดูโดดเดนชวนล้ิมลอง กอนท่ีลูกคาจะไดสัมผัสรสชาติ 
แกวคอนเนคชั่นเติมเต็มความสวยงามไดอยางสมบูรณแบบ ดวยประกาย
สะทอนที่แตกตางจากลวดลายสไตลคริสตัล ผมสรางสรรคเมนูค็อกเทล
สุดพิ เศษ ใหมีเอกลักษณและเขากับสไตลของแกวแตละประเภทอยางลงตัว 
ใหลูกคาไดเพลิดเพลินกับทุกชวงเวลาการดื่มด่ำ การทำค็อกเทลใหดูนาสนใจ
ไมใชเรื่องยาก หากมีแกวที่ชวยสะทอนความงดงามอยาง ‘คอนเนคชั่น’




