
Cocktails 

 
 

Old Fashioned Cocktail         (whiskey cocktail)    9,50 
De klassieker onder de klassiekers. De no-nonsense cocktail die je geprobeerd moet hebben,                                                                      

het is namelijk dé cocktail die wereld wijd het vaakst gedronken wordt en op nummer een staat.  

  Inhoud : bourbon whisky, bruine suiker, bitters, soda, orange en limoen.    

 

Negroni Cocktail       9,50 

  De Negroni een klassieker uit Italië.  

  Het is de op een na meest bestelde cocktail ter wereld.   

  Inhoud: Gin, zoete vermout en Campari, schijf sinasappel en water siroop  

 

 

 

 

  Dark ‘N’  Stormy  (popular from the Caribbean)  9,50 

Het is de populairste cocktail in Bermuda. Samen met Gosling’s donkere rum,                                       

gember bier en limoen. Deze cocktail is een storm in een glas.                                                                              

Een storm van heerlijke smaken!  Lekker in de avond want met een Dark ‘N’ Stormy                                                          

wordt het vanzelf een hete avond 😉 😉 

 

Sex on the Beach     8,00 

Sex on the Beach is een heerlijke en fruitige cocktail                                                                                                                                                                                                           

die bij elke gelegenheid te drinken is. Een mix van Wodka,                                                                 

peachtree likeur, sinas appelsap en cranberry sap. 

Whiskey Sour            9,50 

De Whiskey Sour er eentje voor de liefhebbers van zure drankjes.                                                                                            

Het wordt gemaakt van bourbon whisky, verse citroensap en een klein                                                                                

beetje suiker en eiwit. Vooral het zure van de citroen staat hierin centraal. 

 

Margarita      7,50     

 
Margarita is een klassieker gemaakt met tequila, verse limoensap en agave sap.                                                               

Dat smaakt erg koud gewoon het allerlekkerste.  
 

 Moscow Mule      8,50 

Het wordt geserveerd in een koperen beker die nu een klassieke status heeft bemachtigd.                                                          

Samen met vodka, limoen en gemberbier is het een heerlijke cocktail.                                                                                                      

Het is een soort van Instagram dingetje geworden om met het koperen ding op de foto te gaan.                                                           

De cocktail is superlekker en gaat er makkelijk in (soms iets te makkelijk). 

https://www.manify.nl/moscow-mule/


Mojito       7,50 

De Cubaanse klassieker bestaat uit rum, limoen sap, sodawater, bruine suiker, verse munt                                                                

en veel ijs. Een hele fijne cocktail, maar gevaarlijk! 😉       

 

Espresso Martini     8,00 

Eentje die voor iedere koffie liefhebber interessant in de oren moet klinken.                                        

Het is letterlijk espresso, vodka en koffie likeur ín een martini glas.                                                         

Om het af te toppen worden daar ook nog enkele koffie bonen aan toegevoegd. Dat zorgt voor een 

heerlijke after-dinner cocktail.  

Irish koffie      7,50 

Jameson Irish whiskey                                                                                                                         

espresso en suiker                                                                                                                            

slagroom  

 

Gin Tonic      6,50 

Gin, Tonic en lemon 

 

         

Hendricks Gin Tonic    8,50 

Wordt bereid met Irish Hendricks excellent gin,  

tonic, lemon en komkommerschijfjes 

 

Tom Collins      8,00 

De Tom Collins wordt gemaakt met gin, citroensap, suiker en sodawater. Hierdoor is het eigenlijk 

vooral een alcoholische citroensap.  

   Bacardi Cola cocktail    7,00 

   Becardi, cola en lemon 

 

Long Island ice tea cocktail   10,00   

   Gin, bacardi, vodka, tequila, Cointreau, lemon en cola 

 

    

AMF cocktail     10,00 

   Gin, bacardi, vodka, tequila, Curasao blue, lemon en sprite 


