Original siden 2020

Serveres torsdag - lørdag fra kl 16

Signatur
Nordic Sun – Kr. 130
Havtorn, Rom, Honning

Havtorn på den helt rigtige måde. Den er blevet kogt sammen med honning, som udnytter dens bitterhed, til at
kærtegne sine egne søde noter. Dertil får den lidt skøn lys rom sammen med et stref agurk og salvie.

Flamingoen – Kr. 130
Hindbær, Lakrids, Gin

En fyldig, frisk og læskende omgang lakrids-hindbær. Dejlig sød, med fløjlsblødt skum fra den hjemmelavede
lakridssirup. Dertil en masse frisk fra vores citrus baseret gin.

Cocktails
Espresso Martini – Kr. 130

French 75 – Kr. 130

Espresso Martini som du kender den, bare bedre. Den
har fået et skud af vores hjemmelavede chokoladesirup, som lige tager den et ekstra nøk opad. Dertil
er der brugt Borghetti Caffe, som giver den en noget
mere intens smag. Sådan som en aftenkaffe skal være.

Skal du have noget lækkert til at rense paletten,
mens du samtidigt ikke vil gå ned på noget. Bare rolig
vi har dig. En skøn super frisk drink, med dødlækre bobler. What’s not to like?.

Bar’ passion – Kr. 130

Bourbon, Sød vermouth, Campari

Borghetti, Espresso, Chokoladesirup

Gin, Citron, Bobler

Boulevardier – Kr. 130

Passionspuré, Vanilje, Bobler

Hvad virker for alle? Passionsfrugt, ja. Vanilje, ja. Bobler,
Ja tak. Mix det sammen og så går du ikke galt i byen.

Du savner måske en Negroni, og stop du bare med at
lede efter den. Vi har mødt vores Boulevardier, og vi er
smask forelsket. Den rør bare ved noget de rigtige steder

Diablo – Kr. 130

MM Sour – Kr. 130

Tequila, Lime, Creme de Cassis

Maker’s mark, Citron, Æggehvide

En tilpas måde at få sit tequila fix, og meget af det.
Læskende drik, med solbær, tequila som hovedingredienser, balanceret ud med ginger beer som giver en drink
som du ikke bliver træt af.

Den her sour, er den sidste sour du behøver at kende.
Den er så god at den nærmest er læskende, samtidigt
med at dens syrlighed, bliver perfekt balanceret ud med
sukker og skøn blød hvidt skum på toppen.

Juan Collins – Kr. 130

Dark And Stormy – Kr. 130

Det her er Tom Collins uartige mexicanske fætter. Der
er simpelthen intet du ikke vil kunne lide ved den her.
Den er eksotisk, den er frisk og så er den med tequila.

Dejlig sød rom, frisk limejuice, stærk ingefær, Du hader
at elske den, men den virker… Altid.

Tequila, Citron, Agave

Rom, Ginger Beer, lime

Alle de sirupper vi benytter er efter egne opskrifter og lavet fra bunden.

