


Cocktails

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

 
FOR UNDER 

EN HUND

VELKOMMEN HJEM



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.

95,-

GO DRUNK, YOU’RE HOME!

Den med Havtorn
Hvis de nordiske bartendere overtog en ø i Caribien og skulle  

forsøge sig på tiki cocktails ville det nok ende nogenlunde  
sådan her. Gin, hjemmelavet havtornsirup, chokoladelikør & citron.

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



95,-

DEN MED Agurk & Hyldeblomst

En cucumber collins. Friskere end et dyp i Øresund med en 
agurk i hånden!

DEN MED Skum på

Den klassiske Clover Club er en ginbaseret hindbær cocktail.  
På vores har vi valgt at bevæge os ud på en hjemmelavet 

hindbærskum som ligger pænt på toppen. 
Smager..lidt..for..godt!

INSOMNIAC

Hasselnød, 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. 

DEM MED KAFFE

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.



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.

KEEP CALM & DRINK IT ALL

Dark N’ Bodil
Kan i huske orkanen Bodil? Der fik Danmark sgu noget 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. 

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

Harvey Wallbanger
I den her pitcher “Harvey” vodka, masser af appelsin & en alt for 
velsmagende vaniljelikør. En klassiker fra surfer verdenen. Pas på 

væggene!

MANGO MOJITO
Der er mango’e drinks i denne verden. En Mojito er bestemt en af dem - 

og så med mango? Deliiiiiish!



Time for 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. Kenny’s yndlings cocktail!

You’re #e only Ten-i-see
En cocktail med rødderne i Lynchburg, Tennessee. Yihaaaaaaa!  
Whiskey, appelsinlikør & frisk citron med lemonade på toppen.

99 problems but a spritz ain’t one 

Det siges at en sommer uden en “spritz” ikke er en rigtig sommer. Så i og 
med at Danmark har det svært nok i forvejen med at levere en rigtig 

sommer, så får de sgu lidt hjælp her.  
Frisk passionsfrugt + rosé cava + en lækker bitterlikør = sommer. 

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.

TOMMY’S PINEAPPLE MARGARITA

100% agave tequila med ananas, agave & frisk lime. Et diskret 
twist på en skøn klassiker. 

95,-



Tommy’s Margarita

Negroni

OLd Fashioned

Bramble

Daiquiri

White Lady

Vi elsker klassikerne! Herunder er der et par anbefalinger, men vi  
laver selvfølgelig mange flere. Spørg løs! Kombaaaredu!

Whiskey sour

Side car

100,-

CLASSICS, BABY!



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.  

You got this! 
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

Shakede pitchers = 350,-

Harvey Wallbanger
I den her pitcher “Harvey” vodka, masser af appelsin & en alt for 
velsmagende vaniljelikør. En klassiker fra surfer verdenen. Pas på 

væggene!



Æblekage 
Lemonade 

Fernet Branca 
Sambuca 

Tequila 

“Tag” os på 
din story 
og få et 

shot af din 
bartender 

 
@citizencph

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

Espresso Martini 
After Eight 
Vandmelon 

Passion 

Shakede shots

250,- / 10 shots

Husets spiritus

Vin & Cava

Moët Champagne

700 ,- 

70,-/glas 
350,-/flaske

“Started from #e bo$le, 
Now we’ here!”

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

Koskenkorva Vodka 
Bombay Dry Gin 

Bacardi Rom 
Cazadores Tequila 

PennyPacker Bourbon 

Brut 750,- 
Rosé 850,-Der følger 5 mixere med 

Ekstra mixere kan tilkøbes 
for en 20’er stykket. 



“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 

🧸🧸



Happy hour Menu  
Torsdag 18:00-20:00 
Fredag 16:00-19:00 
lørdag 17:00-19:00

Book din 
fredagsbar via 

info@citizencph.dk 
eller Facebook 

2 cocktails for kun 100 monetos? 
Det’ bå’ dæjligt!

Gin & Tonic 

Paloma 

Dark N’ Bodil  

Harvey Wallbanger 

Den Med Passionsfrugt 

Den Med Slik På  

Moscow Mule  

Daiquiri  

Cuba Libre  

Old Fashioned  

2 ens cocktails for 100,- 2 store fadbamser for 80,-

mailto:info@citizencph.dk


Sober Red Earl Martini

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!

Foam-o
Var din plan ikke at drikke i aften, men du lider 

af FOMO? Så blend ind i den 
cocktaildrikkende mængde med den her 

hindbær mocktail med en lækker hjemmelavet 
hindbærskum på toppen.

Law-abiding citizens

ALKOHOLFRI COCKTAILS

80,-

0% 
alk

oho
l 

100
% L

ÆKKE
RT 

Til dig som måske bare gerne vil huske i aften

Where did my Man-go?
En mango mojito, men uden rommen. Selv en 

cubaner vil ikke savne rommen i den her.



Papa’s Pa-low-ma
Grapefrugt likør, frisk lime & grapefrugt sodavand

Welcome to #e C-low-ver club
Den klassiske Clover Club, men uden gin og i stedet lavet på 

en hindbærlikør med lav alkoholprocent.

Lemon Lime Bi$ers

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

samlede op i Australien. Nu du spurgte.

80,-

Low
 ab

v %

Lows

Cocktails med lav alkoholprocent

Elderf-Low-er Bubbles

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



… 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.


