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Ditch the cocktail, drink a mocktail

Nojito €6,50

0.0%

De naam zegt het al... Nog steeds lekker fris door de munt en limoen, een klein beetje suiker
voor de balans, een beetje appel voor de smaak en afgetopt met bitter lemon.
Uiteraard zonder alcohol.

Mango Mule €7,-

Lekker fruitig door de mango puree, lekker fris door de komkommer en limoen, wat diepte en
lichte kruidigheid door de gingerbeer en gezoet en in balans gebracht door de honing.

No Porn Star Martini €6,50

Het ‘brave’ en verstandige zusje uit deze familie, maar nog steeds met veel passie!
Fruitig door de ananas, elegant door de vanille en verfrissend door het shotje 7-up ernaast.

Sparkling Passion Lemonade €6,-

Dit is wel een heel uitgebreide versie van een homemade lemonade. Gemaakt met veel
passievrucht, heerlijke vanille siroop en uiteraard mag de verse citroen niet ontbreken in een
lemonade. Lekker sprankelend gemaakt met bruisend water.

Doing things the classy way
Aviation €9,-

Fasten your seatbelts... Tafeltjes ingeklapt... Onthoudt waar de nooduitgangen zijn! Deze fantastische klassieker uit 1916 is door de tijd heen gevlogen naar het nu. Met als basis Tanqueray No. Ten, frisse tonen van de verse citroen, florale tonen van de crème de violette en diepe
en zoete tonen door de Maraschino likeur. Laat je meenemen door de bijzondere, complexe
en uitgebalanceerde smaak. Warning!! Drink er teveel en je crasht.

Martinez €10,50

Deze waanzinnige en iconische cocktail stamt uit de tijd tussen 1860 en 1870 en is de voorloper van martini cocktails. Gemaakt met “Limited edition” Tanqueray Old Tom Gin gecombineerd met kruidige, complexe, florale zoete en droge tonen van de Belsazar Red en Belsazar
Dry. Een vleugje Maraschino likeur met diepe en notige kersen smaak en afgemaakt met wat
sinaasappel bitters. Alsof er een engeltje over je tong glijdt. Een multi dimensie van smaken,
complexiteit en diepgang. Voor de echte liefhebber of cocktail connaisseur.

Light Negroni €9,50

Geïnspireerd op de wereldberoemde Italiaanse aperitief cocktail met stijl, echter wordt deze
nogal eens als bitter en heftig ervaren. Wij hebben het licht gezien en letterlijk en figuurlijk een
wat lichtere variant gemaakt die geschikt is als aperitief, digestief of gewoon all day long... Het
bittere van de Campari is vervangen voor iets lichters en subtieler… en blijft ons geheim.

When life gives you lemons
Quarantaine Sour €8,-

Deze cocktail hebben wij bedacht tijdens de lockdown, een fris en zoete cocktail door de
Licor 43 en verse citroensap maar met een ietwat pittige ondertoon van de gemberlikeur en
de huisgemaakte kruidnagelsiroop. Gezond en wel door de citroen en gember en in de 43
kruiden van de Licor zal vast ook wel iets gezonds zitten. Maar vooral erg lekker!!

Midori Sour €8,-

Midori is een Japanse meloen likeur gemaakt van netmeloenen. Het woord Midori betekent
groen, en groen is deze cocktail zeker! Een unieke frisse meloen smaak, ‘sweet and sour’.

Pisco Sour €8,50

Een schuimende smaakexplosie uit Zuid-Amerika. Er wordt nog steeds gediscussieerd of
Pisco uit Chili of Peru komt. In de tussentijd blijven wij gewoon lekker genieten van dit druiven
distillaat. Deze Pisco Sour is een betoverend drankje dat je zintuigen prikkelt. Waan je even in
het Andesgebergte of swing op de Zuid-Amerikaanse muziek, deze cocktail bied je in ieder
geval een nieuw avontuur.

I didn’t text you, Tequila did
Vanilla Honey Pear Margarita €9,-

De klassieke margarita met een seasonal twist. Warme en delicate smaken zoals vanille, honing en peer. Smooth maar nog steeds met een kleine kick.

Mexican M&M €9,-

Alle Tequila is mezcal, maar niet alle mezcal is tequila!! Mango & Mezcal voeren de boventoon in deze cocktail. Gecombineerd met het frisse van limoen en komkommer en soepel en
zacht gemaakt met honing. Viva la Fiesta!

From Dust till Dawn
The Wizard €11,50

Een echte magische cocktail. Of is het scheikunde of chemie? In ieder geval is het mindblowing en nog nooit vertoond, zeer zeker uniek. Je zult hier over praten en deze cocktail zal
je nog lang bij blijven. Een substantie van Tanquaray gin, sinaasappel likeur, huisgemaakte
kruidnagelsiroop, gember en een geheim ingrediënt. Afgemaakt met een magische bol met
citrus rook. Als klap op de vuurpijl…. Verandert de cocktail ook nog van kleur! True magic,
true craftmanship, a must try.

Atomic Mule €10,50

Zeer krachtige en explosieve cocktail, geladen met Ketel One vodka, 81% overproof rum,
cointreau, limoen en gekoeld met gingerbeer. Op scherp gezet met een atomische bubbel.
With love not from Russia.

Smoking Rum €11,-

Een mooie aromatische cocktail op basis van Diplomatico rum, Belzasar Red en een vleugje
Falernum in een magische mist van koffie rook. Die een extra dimensie geeft aan dit drankje.
Voor de echte rum liefhebber of avonturier.

Perfumed Sazerac €10,50

Classy, original, fashionable..... de “Sazerac” is misschien wel de oudste Amerikaanse cocktail.
Deze cocktail dateert uit de eerste helft van 1800. Ondanks dat deze cocktail niet heel veel
ingrediënten bevat, is deze bijzonder complex en gevoelig om te maken. Voor de perfecte balans gebruiken wij onze eigen gemaakte cocktail parfum, namelijk ‘Parfum du Alain’.
Hiermee wordt het glas gecoat. Mooie diepe en complexe smaken van cognac en bourbon,
gecombineerd met aromatische bitters.

Size matters

Long slow comfortable screw up against the wall with a kiss €9,-

Een hele mond vol! Een cocktail van een cocktail; een combinatie van een “screwdriver” en
een “Harvey Wallbanger” , maar dan in een groot formaat. Aangevuld met Gordon’s Pink gin,
Southern Comfort, Grenadine en als finishing touch een scheutje Disaronno.

Blue finger iced tea €10,50

De originele versie van een Long Island Iced Tea stamt uit de Amerikaanse drooglegging;
heel veel drank in een groot glas wat lijkt op ice tea. Maar hoe origineel zouden wij zijn als
we het originele recept gebruiken? Wij zijn trots dat we Nederlanders en Blauwvingers zijn,
dus gebruiken wij Blue Curacao, Sinaasappellikeur, Jenever, Vieux en Swolsch Sproakwater
met wat frisse verse citroen en een splash 7-up.

Winter storm €9,50

Wie kent de Dark ’n Stormy niet? Een echte lift-me-up rum cocktail. Wij hebben er deze
winter een echte smaak storm van gemaakt, en de smaken passend bij het winter seizoen
nog meer uitgelicht. Naast de reguliere ingrediënten van een Dark ’n Stormy voegen wij nog
de extra smaken van appel likeur, appelsap en een beetje kruidnagelsiroop toe. Ben jij klaar
voor deze storm....?

Pornstar Martini €9,50

Sip sip hooray

Wie kent haar niet. Een stoute en ondeugende mix van Ketel One vodka en veel passie,
maar ook passievrucht en een zwoel vleugje vanille. Geserveerd met een sprankelend shotje
prosecco.

Sparkling Blossom €8,50

Om deze sprankelende aperitief cocktail tot volledige bloei te laten komen gebruiken wij
“echte” Japanse kersenbloesem siroop en lychee likeur, in combinatie met prosecco.

Kumquat Ginger Caipirinha €8,50

Waarom zou je in de winter geen frisse en fruitige cocktail mogen drinken? Maar uiteraard
wel met smaken van het winter seizoen. Deze bijzondere kleine mini sinaasappels met iets
zoet in de schil en daarna de iets zure en kruidige sinaasappelsmaak, gecombineerd met
het frisse en kruidige van de gember, gezoet me honing en gecompleteerd met de nationale
drank van Brazilië; Cachaça.

Spicy Chocolate €9,-

Uiteraard weer een homemade cocktail en dus nergens anders te krijgen! Zeer mooie smaken door de bijzondere combinatie van chocola en frisse citrus tonen.

It’s never too late t drink a cocktail
Espresso Martini €8,50

Wie kent deze neo-klassieker inmiddels niet? Koude koffie met een kick van de Ketel One
Vodka, vleugje zoet van de Kahlua. Geperfectioneerd door ons en gesprezen door onze
gasten.

Salted Caramel Espresso Martini €8,50

Uiteraard familie van.... Maar dan met een verassende twist door de gezouten karamel.

Cappuccino Martini €8,50

Drink je liever je koffie met wat melk? Dus ook je espresso martini met wat melkschuim?
Ssstt...we hebben door het melkschuim ook nog wat Bailey’s gedaan...De basis is uiteraard
onze fantastische Espresso martini, met een kleine vleugje kaneel als topping.

Gingerbread Martini €9,-

Iedereen kent wel deze bekende koekmannetjes. En nee het is geen speculaas en ook geen
peperkoek, maar het lijkt er wel op! Koekkruiden met wat extra gember. Deze smaken in
combinatie met Bailey’s, Ketel One vodka, Licor 43, Kahlua en de hazelnoot likeur Frangelico.
Nou dit is wel een fantastisch vloeibaar dessert koekje..... Een beetje zoet, maar dat hoort een
lekker koekje ook te zijn toch?

Creamy Chocolate Pornstar Martini €9,50

Jaja... We hebben een zusje van de Pornstar gemaakt die perfect is voor na het diner. Met
nog steeds heel veel passie en de toevoeging van nog meer verleidelijke elementen, zoals
room en witte chocolade.

Hazel Late Night €8,50

Nee geen talkshow maar genoeg om over te praten onder het genot van deze after dinner
cocktail. Geen gespreksonderwerp meer? Onze bediening legt graag uit wat er in de cocktail
zit. Sneak preview... Er zitten tonen van koffie, hazelnoot, chocolade en room in.

