


Cocktails

Husets cocktails 95,-  
Off-Menu klassikere 100,-

 
FOR UNDER 

EN HUND

VELKOMMEN HJEM

GO DRUNK, YOU’RE HOME!



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 finsk Koskenkorva vodka, 

passionsfrugt & vanilje.  Et alternativ til den klassiske Pornstar Martini.

95,-

DEN MED Crack
Når Simon Talbot ikke underholder hele verdenen på scenen så laver han “Crack”. 
Det er en lækker karamel moonshine som vi har blandet med en lækker cremelikør 

& chai. En cremet og smagfuld cocktail. Mums!

Den med Lakrids
Danmark må gerne hyldes. Danmark har lakrids. Lakrids er lækkert. Lakrids med 

mørk Bacardi rom, hindbær & citron er endnu lækrere. Godt gået Danmark.

DEN MED Agurk & Hyldeblomst
En cucumber collins på gin. Friskere end et dyp i Øresund!

DEN MED Hindbær & ingefær
Himbær? Hindbær? Hvordan udtaler du det?  

Mens du tænker shaker vi noget vodka, ingefær, citron & hindbær sammen.  
Voila! En Red Earl Martini.

Den Med øl
Der findes en større kategori af cocktails med øl. En “Lagerita” er her med  

Cazadores tequila, appelsinlikør, frisk lime & en let øl.  
Hvis ikke du har prøvet cocktails med øl før, så er det her en god start. 



95,-

RUM FORRE" RUM!🔥

Eller, “Den Med Ild i”? Her et Mai Tai Twist, som får Tom Hanks til at stoppe løbeturen for at 
nyde fire forskellige typer rom, mandel, passionsfrugt & selvfølgelig ild på toppen.

Dark N’ Bodil
Kan i huske orkanen Bodil? Der fik Danmark sgu en på opleveren. Orkanen samlede rom, lime, 
frisk ingefær & Thomas Henry ginger beer op, smed det ned i et glas og voila! En Dark N Bodil.

AL Pacino
Den klassiske whiskey sour med italiensk inspiration i form af amaretto. Hvis ikke du har set 

“The Godfather”, så har du hermed fået lektier for. 

My cup of tea 

Er du en lille gin-mus? Eller en stor og farlig gin-mus? Anyway - her har vi blandet 
gin, citron & aquafaba med en hjemmelavet rabarber & jordbær te-sirup.  

Paloma

Tequila, grapefrugt, frisk lime. Simpelt, klassisk & helt igennem fantastico!

You’ve Got Airmail 
Krydret rom, honning, frisk lime & appelsin shakes godt sammen  

og toppes med en frisk rosé cava. Prøv den!

Harambé🦍

En Piña Colada med banan til minde for Harambé. Kan du huske da det skete?  
RIP Harambé. 

Nordic zombie
Endnu en af husets tiki cocktails med rom, Bombay gin, lime, 

kanel & en hjemmelavet puré på havtorn  & skovbær.

Måske en Negroni? Eller en Cosmopolitan?
Dem kan vi da godt lige bikse sammen!



Chestnut sour
En cocktail fra en af vores første menukort med whiskey, kastanje, kanel, citron & 

aquafaba. Et spændende alternativ til en Whiskey Sour.

Solero, por favor 
Vores Solero cocktail er lavet på vodka, vanilje, kokosmælk & masser af passionsfrugt. 

GRASSHOPPER
Så gik den ikke længere. Efter stor efterspørgsel så er vores Grasshopper cocktail tilbage. 

Kan du lide “After Eight” chokolade? Så kan du også lide den her.

95,-

Hvad med en Whiskey Sour? Eller en Old Fashioned?

INSOMNIAC
Hasselnød, Borghetti kaffelikør, vodka, espresso & 

kokosmælk 
Skal du også danse hele aftenen?

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

NÅEDE DU HELLER IKKE MORGENKAFFEN?

ESPRESSO xoxo
Vi har skaffet nogle af de sidste flasker af Patron XO - en tequilabaseret kaffelikør som  

Citizens styrmand, Sebastian, ikke kan leve uden.  
Han har blandet den med mandarinlikør & espresso.  

Det. Kan. Satme. Noget.

Tommy’s Pineapple Margarita
100% agave tequila med ananas, agave & frisk lime.  

Et diskret twist på en Tommy’s Margarita. 

Dem laver vi da også!



SHARING IS CARING <3

PITCHERS 
  320,-

Johnny’s sins

Var der nogen der sagde Sex On The Beach? Den her pitcher får dig til at drømme dig langt 
væk. Alle muligheder er åbne. Du kan være astronaut, professor, politimand eller læge.  

Vodka, fersken, abrikos, jordbær, tranebær & appelsin. Fruity!

En Pi
tcher

 svar
er 

til 4
 cock

tails

Dark N’ Bodil

Husets Dark N’ Stormy twist med frisk ingefær. Sikker vinder!

Paloma
1 tequila, 2 tequila, 3 tequila, floooooor!  

Cazadores tequila, lime & Thomas Henry pink grapefruit 
sodavand.  

Friskere end et decemberbad!

Andre cocktails fra menuen kan også laves som pitcher

Den Med Passionsfrugt

Shakede PITCHERS 
  350,-

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

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.



Æblekage 
Lemonade 

Fernet Branca 
Sambuca 

Tequila 
Menthe Pastille 

 

“Tag” os på 
din story og 
få et shot af din bartender  @citizencph

Standard shots

200,- / 10 shots 
25,- / 1 shot

klassiske shots

“Der findes ikke grimme mennesker. Kun lav promille..”

300,- / 10 shots 
35,- / 1 shot

Slippery Nipple
Sambuca, cremelikør & grenadine

Blowjob
Kaffelikør & Amarula 

Komiker, Niels Nielsens yndlings shot 

Spring Bok
Grøn myntelikør & cremelikør. 

Smager lidt af After Eight

Du bl
ander

 bare
!

B-55
Kaffelikør, cremelikør & absinthe! 

Rygterne siger at dette shot sendte komiker, Simon Væver, 
direkte i seng.



“ET HUNDREDE BAJERE!”

FADBAMSER
33 cl / 45,- 
50 cl / 60,-

Belgisk Passionsfrugt øl 
& 

Tysk Alkoholfri Øl

Spørg gerne for en smagsprøve på vores special fadøl

Øl I en Kande                 

120- / 1,3 L

PÅ FLASKE
50,-

 Kaktus øllen & 
Passionsfrugt øllen kan 

du kun finde hos 
Citizen i Norden 

Kaktus 
Kirsebær 
Budvar  
Ipa 

4,2%   Belgisk hvede øl 
3,5%   Belgisk Lambic 
5,0%   Tjekkisk pilsner 
5,5%   Svensk IPA 

🧸🧸

Husets hvidvin, rødvin & cava 70,- /glas 
350,- /flaske

Moët Champagne 800,- /flaske



Sober Red EarL
Den klassiske “Red Earl Martini” men uden procenterne. Frisk ingefær, blandet bær & citron. 

Det er slet “ingefær” hvor god den her alkoholfri cocktail er. 

PASSIONATE DRIVER

Passionsfrugt? Lækkert. Appelsin? Meget lækkert! Vanilje?  
OMG JEG SKAL HA’ DET!

Law-abiding citizens

0% 
alk

oho
l 

100
% L

ÆKKE
RT 

Til dig som måske bare gerne vil huske aftenen

DEM MED LAV ALKOHOLPROCENT

Lemon Lime Bi#ers

En forfriskende næsten alkoholfri drink med frisk lime & citron, blandet med angostura 
bitters & danskvand.

85,-

Elderf-Low-er Bubbles

En mild spritz uden prosecco’en. Fransk hyldeblomst likør, 
citron, honning & danskvand.  

DEM UDEN ALKOHOL

Papa’s Pa-low-ma

Grapefrugt likør, frisk lime & grapefrugt sodavand



… at lade bartenderen bestemme?  
Så gi’r vi en lækker cocktail til kun 85,-

Slår du terningen højere end os vinder du et shot, 
slår du lavest koster dit shot 30 kr,- 

*vi vælger shottet

Tør du?

Eller skal vi spille?



Cocktails & Comedy

Hver tirsdag & onsdag er der gratis Open Mic Comedy på Citizen.  
Billetten kan reserveres via vores facebook eller instagram

Spørg i baren, eller skriv til os vedrørende booking af 
større selskaber, fødselsdage, polterabend, private 

comedy-aftener eller hvis du bare skal fejre dit 
marsvin har fået nyt bur.

@citizencph  
@citizencomedyclub



Du er smukkere end andre 
mennesker som er smukke.

Dansk

Tak for at læse med  
&  

husk at passe på hinanden i nattelivet.


