GIN & TONIC
We’re famous for our fabulous gin & tonics!
Monkey 47

8.50

Doordringende smaak van jeneverbes en subtiele tinten van citrus. Floraalen citrusaroma van limoen en pompelmoes, met subtiele kruiden en aardse
accenten. De naam dankt deze gin aan zijn 47 ingrediënten. Een ware
smaakbeleving.
Tonic suggestie: 1724 Tonic - 4.50
Garnering: Sinaasappelzest & salie

Le gin drouin

5.00

Uitzonderlijk zacht door het gebruik van 30 soorten appels in het
destilleerproces. De toevoeging van jeneverbes, gember, vanille, citroen,
kardemom, amandelen, roosjes en kaneel geven deze gin een frisse maar ook
verrassend kruidige smaak.
Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.00
Garnering: Komkommer

Blanc Ocean Tides

7.80

De Spaanse Tides Gin is de enige gin ter wereld die gedistilleerd wordt
volgens au bain-marie, waardoor de smaak zeer intens is. De smaak is zoetkruidig en exotisch door botanicals als kokosnoot en gember.
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic- 3.50
Garnering: Rozemarijn

Bobby’s

5.50

Indonesische kruiden en specerijen geven Bobby’s Dry Gin zijn unieke
smaakpro�iel. Qua smaak is deze gin zeer kruidig, citrusachtig met een licht
peperige afdronk. Een kruidige, krachtige en vooral smaakvolle gin.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.50
Garnering: Sinaasappel & kruidnagel

Nordés Atlantic

6.00

Deze Spaanse gin dankt zijn verfrissende smaak door de toevoeging van
munt en eucalyptus tijdens het destilleerproces. Krachtige gin met een
kruidige smaak maar met een verfrissende touch.
Tonic suggestie: Fever-Tree Elder�lower Tonic - 3.50

Geranium

5.00

Zuivere smaak en zeer zacht van aard, een gin die de frisheid van limoen,
citroen en juniper op zeer stijlvolle wijze combineert met de �lorale smaken
van geranium. Licht zoet en �loraal.
Tonic suggestie: Fever-Tree Elder�lower Tonic - 3.50
Garnering: Rozemarijn

Filliers 28

5.00

Garnering: Munt

Bottega Bacûr

6.00

Een gin van Italiaanse a�komst. Een heerlijke balans tussen jeneverbes
en infusie van kruiden als salie en mirte, maar ook de zeste van citrus.
De combinatie is zacht-citrusachtig met een �luwelen afdronk maakt
deze gin werkelijk bijzonder.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.50

Gin met een �lorale, zoete en fruitige smaak. De droge smaak van jeneverbes,
lichte zoetheid van sinaasappelmarmelade en frisheid van citroentaart geven
samen een exotische smaak.

Garnering: Limoen & salie

Tonic suggestie: 1724 Tonic - 4.50

Een Canadese gin met een unieke smaak. Het aroma is heel kruidig die
eerst zeer scherp ruikt gevolgd door warme �lorale tinten. In de mond
begint hij scherp en complex met een kruidige afdronk, maar wordt
langzaam verzacht door �lorale noten.

Garnering: Citroenzest & basilicum

Chase Elegant Crisp

7.50

Wordt beschreven als de meest complexe gin ter
wereld. Gemaakt met cider appels. De gin komt
zacht binnen, proevend naar groene vruchten
en zoete appels, gevolgd door pikante kruiden
en aardse ondertonen.
Tonic suggestie: 1724 Tonic - 4.50
Garnering: Appel & kaneelstok

Ungava

6.50

Tonic suggestie: 1724 Tonic - 4.50
Garnering: Stoofpeer & kardemom

Double You

8.50

Deze gin bevat botanicals zoals jeneverbes, hop, roos, bloesem en
koriander. Het resultaat is een kruidig boeket en een karaktervolle
smaakperceptie.
Tonic suggestie: Fever-Tree Elder�lower Tonic - 3.50
Garnering: Framboos & blauwe bes

Hendrick’s

GIN & TONIC
We’re famous for our fabulous gin & tonics!
Bombay Sapphire

Garnering: Komkommer

Tonic suggestie: Royal Club Tonic - 2.40
Garnering: Limoen

Voortrekker

7.00

Een heerlijk frisse gin met exotische tinten met de perfecte balans tussen
citrus en kruiden. Deze super premium gin is drie keer gedestilleerd in
koperen ketels en heeft een opvallend oranje kleur.
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.50

4.80

Gebaseerd op de standaard Sapphire met twee extra ingrediënten:
citroengras en zwarte peper. Deze geven de gin een oosters tintje met
kruidige aroma’s. Zacht van smaak met lichte tinten van peper en citrus.
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.50
Garnering: Limoen & gember

Star of Bombay

Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.00

3.30

Jeneverbes, een rijpe citrus en hints van kruiden in de neus. De smaak is
uitzonderlijk glad en laat je één voor één de smaak van zijn tien botanicals
zien met de jeneverbes lichtjes in de voorhoede.

Bombay Sapphire East

6.50

Prachtige smaak van jeneverbes met toetsen van citrus en komkommer.
Kent een infusie van rozenblaadjes wat resulteert in een subtiel geheel.
Geparfumeerd en exotisch in de neus door de botanische kruiden.

7.00

De super-premiun variant van Bombay Sapphire. De smaak is aards met
hinten van muskus, sapphire-achtige peper en koriander. Een mooie, rijke en
vooral intense gin, fris door de toevoeging van sinaasappelschil.

Garnering: Sinaasappel & zwarte peper

VERMOUTH MIXERS
TRY the newest trend in botanical land!
Vermouth Del
Dolin Dry

4.50

Belsazar Rosé

4.00

Dolin Dry is een droge vermouth.
vol in de neus met intense aroma’s
van citrusvruchten, onderstreept
door menthol en balsamico.
Fluweelachtige textuur
en harmonieuse aroma’s van
amandelen, fruit en bittere citrus.

Deze rosé vermouth wordt
gemaakt van rode druiven, waardoor er vervolgens in het proces
aroma’s van rood fruit en besjes
ontstaan. Met als gevolg een pittige, frisse en lichte vermouth.

Mix suggestie: Fever-Tree

Cherry Blossom - 4.00

Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.00

Ginger Ale - 3.50

Garnering: Grapefruit

Garnering: Mango

Garnering: Limoen

Tonic suggestie: Fever-Tree Indian tonic - 3.50
Garnering: Sinaasappel

Damrak

4.00

Deze gin kenmerkt zicht door de smaken van o.a. jeneverbes, citroenschil,
sinaasappelschil, anijs en kaneel. Plus nog een paar botanische geheimen.
Deze gin heeft een uitzonderlijk zachte smaak met een vleugje sinaasappel.

Hanami

5.90

Een unieke dry gin gedestilleerd van traditionele ingrediënten zoals
jeneverbes en sinaasappel. Door de toevoeging van kersenbloesem ontstaat
een �lorale smaak. Een heerlijke zoete verrassing.
Tonic suggestie: Thomas Henry Cherry Blossom Tonic - 4.00
Garnering: Basilicum & framboos

Opihr Oriental Spiced

7.00

Een zeer zachte, exotische London Dry gin met verschillende botanicals van
over de hele wereld die met de hand worden geplukt. De Oosterse specerijen
zijn terug te vinden in de smaak en zorgen voor een warm gevoel die in de
mond blijft hangen.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.50
Garnering: Gember & kardemom

The Bitter Truth Pink Gin

5.80

Het begint met een mediterraans boeket op de neus, met jeneverbessen,
citroen en warme specerijen. Heerlijk rustig in de mond met verse gekruide
smaken zoals drop, komijn en venkel. Een heerlijke mix in een roze jasje!
Tonic suggestie: 1724 Tonic - 4.50
Garnering: Stoofpeer

Guerra Vermouth
Reserva Rojo 4.00
Geroosterde aroma’s van het
vat met fruitige en kruidige
achtergrond. Kruidachtige noten
van venkel, rozemarijn, zwart
zoethout, vanille, kaneel en
sinaasappelschil. Een perfecte
montage tussen frisheid en
zoetheid.

Mix suggestie: Thomas Henry

Martini Riserva
Speciale
Ambrato
3.90
In de neus kruiden, honing,
kamperfoelie, bloemige noten en
een zeer zwakke hint van vers
gebarsten peper met kruidnagel.
Met de smaken van rijp fruit,
witte bloesem, aardbei en
zwarte peper.

Mix suggestie: Fever-Tree

Mix suggestie: Fever-Tree

Sicilian Lemonade -3.50

Sicilian Lemonade - 3.50

Garnering: Rozemarijn

Garnering: Sinaasappelzest

