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ไอซ์ มอคค่า ครีม

ช็อคโกแลต 
มิลค์เชค

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
แบลค คอฟฟี่                 1 ซอง 
น้ําแข็ง                      3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสช็อกโกแลต   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
แบลค คอฟฟี่                     1 ซอง
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ
แบลค ไอซ์ ที                 1 ซอง 
อบเชย                      2 ช้อนชา 
ขิง                          ⅛ ช้อนชา 
ผงกานพลู                ⅛ ช้อนชา
พริกไทป่น                ⅛ ช้อนชา 
น้ําแข็ง                      3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสช็อกโกแลต   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
 กลิ่นวานิลลา                        ½ ช้อนชา
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

ไอซ์ คอฟฟ่ี
เม
นูก

าแ
ฟ



พีนัท บัตเตอร์ 
บานาน่า

เวอร์ร เบอร์ร

เชอร์ร สไปซ์

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็ง           ½ ถ้วย
น้ําแข็ง                       3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
กล้วยผลเล็ก                    1 ผล
 เนยถั่วไม่มีน้ําตาล              2 ช้อนชา
น้ําแข็ง                       3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
เชอร์รี่แดงคล้ํารสหวาน     ½ ถ้วย
แช่แข็ง
อบเชย                      2 ช้อนชา
น้ําแข็ง                       3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

แมงโก พีช
OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
มะม่วงแช่แข็ง               ¼ ถ้วย
พีชแช่แข็ง                    ¼ ถ้วย
น้ําแข็ง                      3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

อร่อยข้ันเทพ

พลัม คูลเลอร์

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
น้ํามะพร้าว                ½ ช้อนชา
ลูกแพร์ฝาน          ¼ ถ้วย     

เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
พลัม                          ¹/3 ถ้วย
น้ํามะนาว                  2 ช้อนชา
น้ําแข็ง                      3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน
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บลูเบอร์ร่ี 
แอนด์ ครีม

ไพน์แอปเป้ิล 
เชอร์ร่ี แฮปป้ีเนส

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
บลูเบอร์รี่แช่แข็ง            ¹/4 ถ้วย
ครีมชีสไม่มีน้ําตาล         ¹/4 ถ้วย
น้ําแข็ง                      3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
บลูเบอร์รี่แช่แข็ง            ¹/4 ถ้วย
สับปะรดหั่นชิ้นแช่แข็ง     ¹/2 ถ้วย
เชอร์รี่แดงคล้ํา              ¹/4 ถ้วย
น้ําแข็ง                      3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

แอปเป้ิล 
จอย
OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
น้ําแอปเป้ิลไม่มีน้ําตาล  3 ช้อนชา
อบเชย                      2 ช้อนชา
กลิ่นวานิลลา             ½ ช้อนชา
น้ําแข็ง                      3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน เม

นููผ
ลไ

ม้



พัมค่ิน สไปซ์

ชินนาม่อน 
บลิส

เปปเปอร์ม้ินท์ 
สต๊ิก

ทัช ออฟ 
เลมอน OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      

นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
ฟักทองกระป๋อง             ¹/3 ถ้วย
(ไม่ใส่เกลือและน้ําตาล)
กลิ่นวานิลลา                      ⅛  ช้อนชา
อบเชย                          ⅛  ช้อนชา
จันทน์เทศ                          ⅛  ช้อนชา
น้ําแข็ง                       3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
อบเชย                                          2 ช้อนชา
กลิ่นวานิลลา              ½ ช้อนชา
น้ําแข็ง                       3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
สตรอเบอร์รี่แช่แข็ง         ½ ถ้วย
สะระแหน่                                  ½ ช้อนชา
น้ําแข็ง                       3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสวานิลลา   1 ช้อนตวง      
นมพร่องมันเนย            8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
น้ํามะนาว                            2 ช้อนชา
เลมอน ซีส                 1 ช้อนชา
สะระแหน่                                  ½ ช้อนชา
น้ําแข็ง                       3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

เม
นูพิ

เศ
ษ ไอซ์ มอคค่า ครีม

OGX FENIX รสช็อกโกแลต   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
แบลค คอฟฟี่                     1 ซอง
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน



เยอรมัน ช็อค
โกแลต เอ็กซ์
ตร้าวาแกนซ่า

ช็อคโกแลต 
พีนัท บัตเตอร์

ช็อคโกแลต 
แมดเนส

ช็อคโกแลต 
เปปเปอร์ม้ินท์

ช็อคโกแลต คัฟ
เวอร์ เชอร์ร่ี

OGX FENIX รสช็อกโกแลต   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
น้ํามะพร้าว                   1 ช้อนชา
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสช็อกโกแลต   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
เนยถั่วไม่มีน้ําตาล          1 ช้อนโต๊ะ
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสช็อกโกแลต   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
 ครีมชีส ไม่มีน้ําตาล               ¹/4 ช้อนชา
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสช็อกโกแลต    1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
กลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์         ¹/2 ช้อนชา
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน

OGX FENIX รสช็อกโกแลต   1 ช้อนตวง
นมพร่องมันเนย                8 ออนซ์
หรือนมไขมันต่ํา
 เชอร์รี่แดงคล้ํารสหวาน       ¹/4 ถ้วย
แช่แข็ง
น้ําแข็ง                          3-5 ก้อน 
เขย่าให้เข้ากัน
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