Cocktails
85,-

Den med slik på

Lavet ud fra vores alle sammen yndlings ferskenslik.
Vodka, abrikos og jordbær er alle sammen med til at opnå
denne her farlige nem-at-drikke cocktail

Den Med Passionsfrugt

Behøver vi sige mere? En sikker vinder med vodka,
passionsfrugt & vanilje.
Et alternativ til den klassiske Pornstar Martini.

Rosé spritz

Aperol, passionsfrugt og boblende rosé.
Du mangler den i dit liv.

Come On Rhubarbie Let’s Go Party!

Hvis en Aperol Spritz tog en bytur, mødte et stykke flot
rabarber og fik et barn, så ville det nok smage nogenlunde
sådan her

Berry Mojito

Den klassiske mojito, med skovbær og en masse frisk
myntesmag

lidt lakrids

Kenny, vores kære bartender, har blandet mørk rom, anis,
hindbær, citron & lakrids til alle jer lakridselskere derude

Blueberry Collins

Vores twist på den klassiske Tom Collins, nu med
hjemmelavet blåbær-gin, vanilje & citron. Lækker!

Time for tea

Den klassiske Gin Fizz med en hjemmelavet te-sirup
på rabarber og jordbær

RUM PUNCH

Lys rom, appelsin, kokoslikør & citron. Et lettere, friskere
alternativ til en Piña Colada

Who said coffee?!
95,-

Espresso Martini

Hvis ikke man kender den her, så bare bestil den.
Så kender du den!

Insomniac

Hasselnød, kaffelikør, espresso & kokosmælk.
Skal du også danse hele aftenen?

I Come Bearing Sugar

Patron XO, mandarinlikør, espresso &
hjemmelavet appelsinsirup. To af dem tak!

Go drunk, you’re home
Rum Forrest Rum

Mai Tai twist, som får Tom Hanks til at stoppe løbeturen
for at nyde fire forskellige rom, mandel, passionsfrugt &
selvfølgelig lidt ild på toppen

The Last Gentleman

Citizen’s røget twist på en old fashioned med en
hjemmelavet appelsinsirup

When Piñatas Hit Back

En forfriskende tequilacocktail med Patron Silver, grapefrugt,
hjemmelavet ananassirup & lime

HarambÉ

Et bette banantwist på en ellers klassisk piña colada.
Men hvem var Harambé?

Syas Nomis

Denne drink vil få dig til at læse baglæns, så vi har gjort det
nemt – whiskey sour med lidt rødvin på toppen

95,-

Et hundrede bajere!
fadøl					

33 cl / 50 cl

kaktus			

4,2%

		

40,- / 60,-

kirsebær		

3,5%

		

40,- / 60,-

Budvar Pilsner
		
flaskeøl			

5%		

40,- / 60,-

IPA				5,7%		 		
passionøl		
3,6%			
ferskenøl		
2,5%			
alkoholfri
0,4% 			

45,45,45,35,-

Sharing is caring <3
Pitchers		
300,Vores anbefalinger. Spørg gerne for andre!

RUM PUNCH

Lys rom, appelsin, kokoslikør & citron. Et lettere, friskere
alternativ til en Piña Colada

Berry Mojito

Den klassiske mojito, med skovbær og en masse frisk
myntesmag

Moscow Mule

Stolichnaya vodka, frisk lime og ginger beer.
A classic, served right!

det’ skam en god drue
Sauvignon Blanc

En sprød og lækker vin med eksotisk frugt, stikkelsbær, hyld
og lime. Marlborough, New Zealand - Sileni Estates
						
65,- / 315,-

Chardonnay, Chablis ”Les Pargues”

Frisk, ren og rank! Her får du en vin hvor citrusaromaerne
bliver hængende i den lange mineralske eftersmag. Ikke drik
den for hurtigt – chablis man fuld.
Chablis, Frankrig, Domaine Servin.
						
95,- / 475,-

4 Conti, Primitivo

Frisk, fyldig og krydret med en flot dyb farve.
Puglien, Italien, Conti Zecca
						
65,- / 315,-

Barbera d’Alba ”Butti”

En saftig og krydret vin med rig frugt af ribs og blomme.
Piemonte, Italien, Tenuta Reverdito
						
85,- / 415,-

Bonnaud Rosé

En stilfuld rosé med en lille tone af mint. Bestående af en fin
aroma af lyse frugter og mineralitet fra jordbunden.
Provence, Frankrig, Provence Sainte Victoire
						
75,- / 340,-

Brus Almighty
cava

En klassisk cava med en elegant lysegul og grønlig tone, og
med en ren og elegant citrus næse.
Penedés, Spanien, Muscandia
						
65,- / 315,-

Moët Chandon Brut

En af verdens mest kendte champagner lavet på
Pinot Noir, Pinot Meunier & Chardonnay.
						 		 800,-

Moët Chandon, Imperial Rosé

Et dejligt sommerligt alternativ til den klassiske Moët med
smag af ribs og jordbær
								 950,-

