Gin
Hendrick's
Smaak: Fris met een toets van komkommer en aroma van rozen.
Garnituur: komkommer

€7.5

Belgin Fresh Hop
€7.5
Smaak: De perfecte harmonie tussen vers geplukte, Afflighemse hop van de
september oogst, jeneverbes, zachte koriander en citroen.
Garnituur: Citroenzest
Bobby’s
Smaak: Naar het recept van opa Bobby. Kruidig en zacht.
Garnituur: sinaasappelpartje en kruidnagel

€7.5

Uppercut
€7.5
Smaak: Een no-nonsense gin. Sterke blend met vier vergeten kruiden
die vroeger dienden om de mens weer fit en krachtig te krijgen.
Damiaanblad, aardbeiblad, zoethout en verbena.
Garnituur: blaadje platte peterselie en citroen
St. Cruyt
€8.5
Smaak: 50 verschillende botanicals die perfect met elkaar in balans zijn.
Verrassend zacht en toch heerlijk kruidig. De eerste abdij geïnspireerde gin.
Garnituur: citroen
Spring Gin Méditerranée
€10
Smaak: Basilicum, rozemarijn en tijm. Je waant je aan de Middellandse Zee.
Garnituur: tijm en limoen
Spring Gin
€10
Smaak: Kruidig met o.a. jeneverbes en den. Strak en zuiver van smaak.
Garnituur: limoenzeste en citroen

Tonic
Fentimans Tonic of Fentimans Light
1724 Tonic Water

€2.50
€2.20

Aperitieven
Aperitivo Limoncello
€7.50
Limoncello/Prosecco/Munt
Huisgemaakte limoncello gecombineerd met prosecco, afgewerkt met wat munt
en veel ijs. Een fris en smaakvol aperitief dat ons vervoert naar de zomer in
Italië.
Moscow Mule
€7.50
Absolute Vodka/Fentimans Ginger Beer/Limoen
Het ontstaan van de Moscow Mule brengt ons naar de jaren ’40 in Amerika.
John Martin handelde in Smirnoff Vodka maar kreeg het aan niemand
verkocht. De eigenaar van het café the Cock ’n Bull in Hollywood zat met een
overstok aan gemberbier. Toen ze op een avond samen aan de bar zaten,
besloten ze vodka te mengen met gemberbier en een beetje limoen. De Moscow
Mule was geboren. Men serveert deze in een koperen beker zoals ook John
Martin het in die tijd deed. De Moscow Mule is door zijn bijzondere combinatie
een drank die men zowel als aperitief of digestief kan drinken.
Phenomenal Ginger Lemonade
€6.50
Thomas Henry Soda Water/Phenomenal Ginger Sirop/Limoen
De Phenomal Ginger Sirop is 100% natuurlijk en op basis van verse gember,
agave nectar en citroengras. De smaak is pittig en niet zoet. In combinatie met
de zuivere, sprankelende smaak van de Thomas Henry Soda resulteert dit in een
zomers alcoholvrij aperitief.
Campari Soda & Prosecco
€7.50
Campari Soda/Prosecco/Appelsienschijfje
In 1932 kreeg Davide Campari het idee om flesjes Camparisoda op de markt te
brengen. Waar voorheen de enigszins bittere Campari met spuitwater gemixed
werd, had men nu de eerste voorgemengde drank ter wereld. Het design van de
flesjes was revolutionair en heeft bijgedragen tot het succes van de drank. Voeg
hier prosecco aan toe en je hebt een typisch Italiaanse aperitief.

