


Cocktails
 

FOR EN HUND

VELKOMMEN HJEM!

GO DRUNK,  
YOU’RE HOME!

“NO KAREN, HAPPY 
HOUR ENDED AT 

19:00.”

OVERHØRT I BAREN FREDAG KL. 19:02

-WONDERFUL CITIZEN BARTENDER



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 Stoli vodka, passionsfrugt & vanilje.   
Et alternativ til den klassiske Pornstar Martini.

Den med Lakrids

Danmark må gerne hyldes. Danmark har lakrids. Lakrids er lækkert.  
Lakrids med mørk rom, hindbær & citron er endnu lækrere.  

Godt gået Danmark.

100,-

DET SØDE

Solero, por favor 
Alt smager bare bedre når man spørger pænt.  

Har du også en ven som tror han er flydende i spansk efter et par drinks? 
Vores Solero cocktail er lavet på vodka, vanilje, kokosmælk & masser af 

passionsfrugt. 

ESPRESSO MARTINI

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

Coffee screamer

Vodka, kaffelikør, cremelikør, amaretto, kaffe & kokosmælk.  
Hvis du kender den klassiske “Screaming Orgasm”, 

så har du nok luret hvor vi fandt inspiration. 



🔥RUM FORRE" RUM🔥

Eller, “Den Med Ild i”? Her får du en tiki, 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 da lige en på opleveren.  
Orkanen samlede rom, lime, frisk ingefær & 3 Cent 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. 

Eva gin sour 

Eva Jin er en af de mange komikere som optræder hver uge på 
Citizen når vi har comedy om tirsdagen & onsdagen. Derudover er 
hun en flittig stamgæst som nyder at blande gin med hjemmelavet 

rabarbersirup, citron & aquafaba.

100,-

DET FRISKE & BALANCEREDE

Paloma

Lettere og lækrere bliver det ikke! En klassisk Paloma med tequila, 
frisk lime & grapefrugt. En klassiker, som vi ALDRIG bliver trætte af 

at lave eller drikke.



Pick-up Limes 

Blueberry Margarita 

99 problems but a spritz ain’t one 

Dino-Sour 

Tropi-Collins 

100,-

DET FRISKE & BALANCEREDE

Du laver sjældent en tiki uden at samle nogle limes up & skal en god 
bartender ikke kunne sine pick-up lines? Må vi høre din yndlings?  
Her får du husets Zombie med 3 forskellige typer rom, grenadine, 

kanel, ananas, lime, bitters & et kys fra absinthen.

Det siges at dinosaurerne uddøde fordi de ikke drak nok London Hill 
gin blandet med hjemmelavet blåbær marmelade, citron, vanilje & en 

lille skefuld Gammel Dansk. Så hvis du ikke vil have at 
menneskeheden uddør, så ved du hvad du skal bestille.

Livet er fyldt med crazy spritzes & problemer. Det kan du heldigvis 
glemme at om når du nyder denne læskende spritz med vermouth, 

Stoli vodka, hjemmelavet rabarbersirup & en tonic lavet på 
krydderier & agurk.

Det er bevist at jo mere tequila du drikker, jo bedre bliver du til 
spansk. Bliv flydende i spansk ved at nyde tequila, hjemmelavet 

blåbær marmelade, frisk lime, violette likør & agave.  
Donde esta la biblioteca? 

Denne her nye opskrift er sprængfyldt med smag. Hold nu op en 
basse. Lækker gin blandet med appelsin, ananas, citron & toppet 

med lidt legesyge bobler. Leg lige med.



DET LIDT EKSTRA

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 cremelikør & chai. En cremet og smagfuld cocktail. Mums!

Should’ve known Bi#er
En Americano drink er et dejligt alternativ til en 

Negroni. Her får du husets version af en Americano 
med sød vermouth, campari, kirsebær & appelsin. 

Læskende!

Chestnut sour

En cocktail fra en af vores første menukort med whiskey, kastanje, 
kanel, citron & aquafaba.  

Et spændende alternativ til en Whiskey Sour.

120,-

Passion Mojito
Før i tiden har der bl.a. været en Mango Mojito & Ginger Mojito, men 

NU er det tid til en frisk mojito med smag fra passionsfrugten.  
Modsat pakkeleg, så er der sgu ikke så meget at rafle om her.

Bi#er dove

Er du glad for tequila, men du vil prøve noget andet?  
Det funker og det’ frækt og du’ også fræk. 

Mezcal, grapefrugt, bitter likør, agave & lime.  
*OBS: Mezcal har en røget smag



Layered shots

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

350,- / 10 shots 
40,- / 1 shot

Slippery Nipple Sambuca, cremelikør & grenadine

Blowjob Kaffelikør, Amarula & flødeskum

B-55 Kaffelikør, cremelikør & absinthe!

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

250,- / 10 shots 
30,- / 1 shot

Shots

Standard shots
Æblekage 
Fireball! 

Hot N’ Sweet 
Fernet Branca 

Sambuca 
Jose Cuervo 

Tequila

Nordisk gin med tang, havtorn, hyldeblomst & hyben. 
Skal smages med Aegean tonic. Mums! 

Skagerrak gin

En premium vodka fra Stoli serien.  
Prøv den med lime & ginger beer!

Stoli gold

En smooth tequila med masser af smag. Her 
anbefaler vi at du blander med 3 cent 

grapefrugt sodavand

Jose cuervo tradicional

Flasker 900,-

Du kan frit vælge 5 mixere per 
flaske. Derefter er det 30,- / 

mixer. Vælg mellem:  
- 3 cent grapefrugt soda 

- 3 cent cherry soda  
- 3 cent ginger beer  

- 3 cent aegean tonic  
- 3 cent lemon tonic 

 
Ellers har vi forskellige varianter 
fra Red Bull. Spørg i baren for 

udvalget. 



Cocktail PITCHERS 
  350,- En Pi

tcher
 svar

er 

til 4
 cock

tails

tAKE A PITCHER, IT’LL LA" LONGER

-99 problems but a spritz ain’t one-

-PALOMA-

José Cuervo tequila, frisk lime, grapefrugt &  
3 cent grapefrugt sodavand. 

-Cherry poppins-
Til dig som elsker amaretto! Her har vi valgt at matche 
den med 3 cent cherry soda for at komplimentere de 
søde smage. Med lidt lime, så har vi en balanceret & 

smagfuld pitcher. 

Vodka, tør vermouth, hjemmelavet rabarbersirup, 
citron & frisk agurk.

-That’s MY Jam-
En whiskey-baseret cocktail, med frisk citron, appelsin marmelade &  

3 Cents mandarin & bergamot sodavand på toppen.

-Rum Punch-
En masse dejlig kokos, rom & ananas sodavand.  

Let og fyldt med smag!



Lille bajer:         33 cl / 45,- 
Stor bajer:        50 cl / 60,- 
Kande bajer:    1,3 L / 120,-

- Belgisk Passionsfrugt øl - 
- Tysk Alkoholfri Øl -

Spørg gerne for en smagsprøve på vores special fadøl

 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 

🧸🧸

70,- gl./350,- fl.

- Husets rødvin & hvidvin - 
- Husets cava - 

FADBAMSER

%ASKEØL 50,-

WINE NOT?



… at lade bartenderen bestemme?  
Så gi’r vi en lækker cocktail til kun 90,-

Slår du terningen højere end os vinder du et shot, 
slår du lavest koster dit shot 40 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.


