GIN & TONIC

We’re famous for our fabulous gin & tonics!

Bombay Sapphire - 3.5
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.
Tonic suggestie: Royal Club Tonic - 2.6
Garnering: limoen

Bombay Sapphire East - 4.8
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 - 3.6
Garnering: limoen & gember

Star of Bombay - 7
De super-premium variant van Bombay Sapphire. De smaak is aards met hinten
van muskus, sapphire-achtige peper en hinten van koriander. Een mooie, rijke en
vooral intense gin, fris door de toevoeging van sinaasappelschil.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian tonic - 3.6
Garnering: sinaasappelzest

Bulldog - 4.2
Vrij droog en zacht op het gehemelte. In de geur fris en licht bloemig met een fijne
citrustoets. Meermaals bekroonde super-premium gin en dat proef je!
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.6
Garnering: choose it yourself!

Damrak - 4

Sir Edmond - 8

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 uitzonderlijke zachte smaak met een vleug je sinaasappel.
Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.1
Garnering: mango

Door de toevoeging van vanille is het de allereerste vanille infused gin; dit
leidt tot een ongebruikelijke fluweelzachte smaak en licht gouden kleur.
Uniek in zijn smaak en erg verrassend!
Tonic suggestie: East Imperial Grapefruit Tonic - 4.1
Garnering: sinaasappel & kaneel

Copperhead Black Batch - 10.5

Williams Chase Elegant - 7.5

Het traditionele Copperhead recept wordt bij deze gin verrijkt met 2 ingrediënten, zwarte thee en vlierbes, die bekend staan om hun geneeskrachtige werking.
De smaak is citrusachtig, en de gin heeft een stevig kruidige afdronk en laat een
aangename warme smaak na in de mond.
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.6
Garnering: citroenzest & salie

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: Thomas Henry Tonic Water - 4.6
Garnering: pompelmoes & kaneel

FEW Barrel Aged Gin - 8
Deze spirit smaakt als gin, maar heeft de rijpheid van een bourbon. Deze bijzondere
Amerikaanse gin heeft tonen van venkel en peperige kruiden. De rijping op eikenhouten vaten geeft hem zijn bijzondere kleur, maar ook een zacht rokerige en
zoete smaak.
Tonic suggestie: East Imperial Old World Tonic - 4.1
Garnering: steranijs

Hanami - 5.9
Een unieke dry gin gedistilleerd van traditionele ingrediënten zoals jeneverbes en
sinaasappel. Door de toevoeging van kersenbloesem ontstaat een florale smaak.
Een heerlijke zoete verrassing.
Tonic suggestie: Thomas Henry Cherry Blossom Tonic - 4.1
Garnering: basilicum & framboos

Monkey 47 - 8.5
Doordringende smaak van jeneverbes en subtiele tinten van citrus. Floraalen citrus aroma van limoen en pompelmoes, met subtiele kruiden en aardse
accenten. De naam dankt deze gin aan zijn 47 ingrediënten. Een ware
smaakbeleving.
Tonic suggestie: Fever-Tree Elderflower Tonic - 3.6
Garnering: sinaasappelzest & salie

Seedlip Garden 108 (Virgin) - 5.6
Deze non-alcoholische spirit is een alternatief voor gin en bestaat uit
geoogste natuurlijke ingrediënten zoals hooi, erwtjes, rozemarijn, tijm en
munt. Voornamelijk deze laatste drie komen goed terug naar voren in
de smaak.
Tonic suggestie: Fever-Tree Elderflower Tonic - 3.6
Garnering: munt

GIN & TONIC

PREMIUM SPIRITS

We’re famous for our fabulous gin & tonics!

TRY the newest trend in botanical land!

Bobby’s - 5.5

Ocho Tequila - 6.4

Indonesische kruiden en specerijen geven Bobby’s Dry Gin zijn unieke
smaakprofiel. 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 - 3.6
Garnering: sinaasappel & kruidnagel

Deze tequila wordt zorgvuldig gemaakt in kleine hoeveelheden op
ambachtelijke wijze. Dit resulteert in een zuivere tequila met mooie aroma’s
van amandel, vanille en kaneel. Frisse smaken van kruisbes, citrus en
tropische fruit. Deze tequila is het proberen meer dan waard!
Mix suggestie: East Imperial Grapefruit Tonic - 4.1
Garnering: grapefruitzest

The Botanist - 5.7
Deze gin is gemaakt op het Schotse eiland Islay, vooral bekend door whisky.
Gemaakt met niet minder dan 31 botanicals waarvan 22 afkomstig van het eiland
zelf. Een verrassend zuiver aroma met tonen van jeneverbes, citrus en kaneel.
Zacht en floraal van smaak met een zoete tint.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6
Garnering: pompelmoes & jeneverbes

Del Professore Crocodile Gin - 5
Een frisse, elegante gin met intense toetsen van jeneverbes en citrus. De kruidigheid komt van Jamaicaanse peper en koriander. Vol en zacht in de mond met
vanille en andere exotische kruiden. De Crocodile gin staat voor de start van een
compleet nieuwe ervaring.
Tonic suggestie: East Imperial Old World Tonic - 4.1
Garnering: grapefruit & zwarte peper

Chase Rhubarb
& Bramley Apple Gin - 7

Deze gin is zorgvuldig gemaakt door het mengen van de Williams Chase GB Gin
met vers geperste rabarber en Bramley appelsap. Zoet door de rabarber, appel en
jeneverbes zorgen voor frisheid en een hit kaneel voor een warme kruidigheid.
Tonic: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6
Garnering: appel & kaneel

Hendrick’s - 6.5
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.
Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.1
Garnering: komkommer

Marula - 9.5
Een overheerlijke gin met zorgvuldig gekozen botanicals zoals, koriander, lavendel,
rozenblaadjes en sinaasappelbloesem. De toevoeging van de Marulavrucht welke
afkomstig is uit Afrika zorgt voor een exotische citrus tint. Mooie, zoete afdronk
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6
Garnering: grapefruit

Vermouth Del Professore Chinato - 5.5
Een zoete en aromatische basis met een vleug je bitterheid. Smaken van
sinaasappel, koriander, chinchona en vanille zorgen voor balans en karakter.
Mix suggestie: East Imperial Old World Tonic - 4.1
Garnering: rozijn

Chase Oak Smoked Vodka - 6.8
Bronwater van de Chase bron wordt gerookt met Engels eikenhout voor
vijf dagen, om vervolgens te worden gemengd met Chase Vodka. Zoete,
houtachtige tonen in de neus met hints van houtskool en kruiden. Delicate
rokerige smaak.
Mix suggestie: Fever-Tree Ginger Beer - 3.6
Garnering: gember

Martini Riserva Speciale Ambrato - 4
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 Sicilian Lemonade - 3.6
Garnering: sinaasappelzest

Bacardi Anejo Cuatro - 4
Deze rum rijpt vier jaar op een houten vat onder de Caribische zon. Door het
tropische klimaat rijpt deze rum van Bacardi sneller dan de meeste whisky’s.
Heeft tonen van zachte vanille, geblakerd eikenhout, kruidnagel en honing en
een ronde afdronk.
Mix suggestie: Fever-Tree Ginger Ale Spiced Orange - 3.6
Garnering: limoen

Seedlip Spice 94 (Mocktail) - 5.6
Deze spirit is een alcoholvrij alternatief voor gin en bestaat uit geoogste
natuurlijke ingrediënten zoals kardemom, eik, citroen, grapefruit,
Jamaicaanse pimentbessen en verschillende kruiden. Dit samenspel zorgt
voor een heerlijk kruidige afdronk met een licht pittige smaak.
Mix suggestie: Fever-Tree Ginger Ale - 3.6
Garnering: pompelmoeszest

