
Bombay SapphirE 3.7
Citrus en hints van kruiden. 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 Springblossom 5
Een heerlijke zomerse twist! De toevoeging van St. Germain 
vlierbloesemlikeur zorgt voor tonen van elder�lower en passievrucht welke 
goed combineren met de frisse tonen van Bombay Sapphire.   
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.6

Garnering: sinaasappelzest

Star of Bombay 7
Super-premium variant van de Sapphire. Hinten van muskus, peper en 
koriander. Een mooie, rijke en vooral intense gin, met frisse toets.
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 
�ijne citrustoets. Meermaals bekroonde super-premium gin en dat proef je! 
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.6

Garnering: Choose it yourself!

Damrak 4
Deze gin kenmerkt zicht door de smaken van citroen, sinaasappel, anijs en 
kaneel. Plus nog een paar botanische geheimen! 
Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.1

Garnering: mango

INDIAN SUMMER 5
Een rijk gearomatiseerde en warme smaak door toetsen van amandel, 
koriander en saffraan. Deze frisse gin is heerlijk voor in de zomer.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6

Garnering: limoen & munt

bosford pink 5.5                
Een unieke dry gin gedistilleerd van traditionele ingrediënten zoals 
jeneverbes en sinaasappel. Door de toevoeging van kersenbloesem ontstaat 
een �lorale smaak.
Tonic suggestie: Fever-Tree Elder�lower Tonic - 3.6

Garnering: rood zomerfruit

sir edmond 8
Door de toevoeging van vanille is het de allereerste vanille infused gin; dit 
leidt tot een ongebruikelijke �luweelzachte smaak en licht gouden kleur.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6

Garnering: sinaasappel & kaneel

oxley gin 9.5
Na 8 jaar experimenteren, ontstond deze super premium gin met 14 
botanicals. Hierdoor ontstaat een frisse citrus smaak met een �ijne 
kruidige ondertoon. 
Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.1

Garnering: grapefruit & zwarte peper

Monkey 47 8.5
Floraal en citrus aroma van limoen en pompelmoes, met subtiele 
kruiden en aardse accenten. De naam dankt deze gin aan zijn 47 
ingrediënten.
Tonic suggestie: Fever-Tree Elder�lower Tonic - 3.6

Garnering: sinaasappelzest & aardbei

malfy con limone 4.9
Pure en frisse Italiaanse gin, waar de citroenen van de Amal�ikust cen-
traal staan. Met botanicals zoals koriander, engelwortel 
en cassiaschors. 
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.6

Garnering: citroen
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Bobby’s 5.5
Indonesische kruiden en specerijen geven de gin zijn uniek pro�iel. Qua smaak 
is deze gin zeer kruidig en citrusachtig, met een licht peperige afdronk.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6

Garnering: sinaasappel & kruidnagel

the botanist 5.7
Een gin gemaakt op het Schotse Islay, bekend door whisky. Met zijn 22 lokale 
botanicals, krijgt hij een zuiver aroma met tonen van citrus en kaneel. 
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6

Garnering: jeneverbes & munt

gospel gin 7
De Gospel Gin komt van Brouwerij Jopen. De brouwers gebruiken pastinaak, 
hop en paradijszaad waardoor er een kruidige en zachte smaak ontstaat.
Tonic suggestie: Fever-Tree Mediterranean Tonic - 3.6

Garnering: rode paprika

Chase Pink Pomelo 7
Deze mooi roze getinte gin wordt vervaardigd met grapefruit en 
pomeloschillen. Hinten van limoen en jeneverbes, een krachtige noot van 
grapefruit.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6

Garnering: grapefruit

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.  
Tonic suggestie: Thomas Henry Tonic Water - 4.1

Garnering: komkommer

marula 9.5
Heerlijke zoete toetsen van rozenblaadjes, sinaasappelbloesem en lavendel. 
De olifantenboom draagt de marula vrucht, die zorgt voor de citrus tint.
Tonic suggestie: Fever-Tree Indian Tonic - 3.6

Garnering: grapefruit

Italian Ice Tea 8
Martini Rubino | Fever-Tree Ginger Ale | rozemarijn

Rosey’s Watermelon 7
Bols Watermelon | Thomas Henry Ultimate Grapefruit | 

watermeloen | rozemarijn

New Zealand Mule 9
42 Below Vodka | limoensap | bitters | Fever-Tree Ginger

Beer | gember

Martini Ambrato 8
Martini Ambrato | Fever-Tree Sicilian Lemonade | sinaasappelzest

dutch ale 9
Bols Genever 21 | Fever-Tree Ginger Ale | limoen | munt 

Bacardi Anejo Cuatro 8
Bacardi Anejo Cuatro | Fever-Tree Spiced Orange 

Ginger Ale | limoen

Henry’s Paloma 8
Patron tequila silver | limoensap | Thomas Henry Ultimate 

Grapefruit | zeezout | limoen

Mystic & Spice 7
Bacardi Oakheart | Thomas Henry Mystic Mango | 

limoensap | mango

Indian Lips (MOCKTAIL) 7.5
Seedlip Grove 42 | Fever-Tree Indian Tonic | sinaasappel

Tropical booster (mocktail) 5
Red-Bull tropical | bruisend water | munt | limoen
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