
 

Bombay Sapphire Gin €4,25 
Bombay Sapphire is een premium zachte gin met een uitgebalanceerde smaak op basis van 10 met 

de hand geselecteerde botanicals uit exotische landen over de hele wereld. Resulterend in een 
complex, maar toch subtiel karakter.  

 
+  Royal Bliss Tonic en limoen €4,50 

 

DEZE2 Brandnetel Gin €6,25 
De enige brandnetel gin van Nederland, gewoon uit Utrecht. Een knisperende en frisse smaak met 

tonen van citrusfruit en jeneverbes gevolgd door een pepertje. De brandnetel komt subtiel en speels 
door de smaak heen! 

 
+  Royal Bliss Tonic, munt en basilicum €4,50 

 

Erickx Blue Axe Beer Gin €6,95 
Deze gin wordt gemaakt van het zwaarste bier van Utrechtse brouwerij de Leckere “De Blauwe Bijl”. 
Hierdoor heeft de gin een volmoutige en fruitige smaakbelevering. Verder wordt de smaak versterkt 

door o.a. karwij, korianderzaad, steranijs en grapefruit. 
 

+ Royal Bliss Tonic, limoen, rozemarijn en jeneverbes €4,50 
 

Langdom London Dry Gin €5,50 
De LangDom London Dry Gin is een ambachtelijk gestookte nieuwe Utrechtse Gin. Tien 

verschillende botanicals leven in harmonie samen onder de kurk. Enkele smaakmakers zijn; 
koriander, jeneverbessen, zoethout, engelwortel en vanille. 

 
+ Royal Bliss Tonic, jeneverbes, sinaasappel en citroen €4,50 

 

RBLANN Gin €6,95 
Een gin met veel smaak, diepte en karakter. Er zitten twee soorten peper (roze en rode) in verwerkt 

wat de gin een krachtige en sterke smaak geeft. Want als je dingen doet, doe ze dan met pit. Venkel 
en sinaasappel zorgen voor een unieke samenkomst van smaken! 

 
+ Royal Bliss Tonic, peper en sinaasappel €4,50 

 

Staffhorst London Dry Gin €5,50 
Al sinds 1861 distilleert de familie Staffhorst sterke dranken voor de stad Utrecht. Ondertussen is de 
vijfde generatie aan zet. De London Dry Premium Gin is zeer karakteristiek en bevat 14 ‘botanicals’ 

waaronder Kardemom, de unieke smaakhandtekening van de familie. 
 

+ Royal Bliss Tonic, citroen en rozemarijn €4,50 
 

Utrechtse Gin Proeverij €6,50 
Wij begrijpen dat het lastig kiezen is uit al onze lekkere Utrechtse gins! Om daarbij te helpen kunt u 

de Utrechtse gin proeverij bestellen, hierbij mag u drie gins selecteren om te proberen. 
 

Voor meer informatie over onze gins, vraag het personeel! 

 

 



 

Blue Curaçao €8,50 
De Blue Curaçao cocktail is het zomerse drankje dat haast niet te missen is door zijn fel blauwe kleur. 

De cocktail is vernoemd naar het blauwe water van Curaçao, en smaakt net zo tropisch als dat het 
Caribische eiland zelf is!  

 

Cuba Libre €9,00 
De Cuba Libre cocktail is één van de populairste cocktails ter wereld met cola. De cocktail ontstond 

toen een Amerikaanse soldaat tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog een mix van cola, rum en 
limoen bestelde in een kroeg in Havana, de hoofdstad van Cuba.  

 

Long Island Iced Tea €10,50 
Door het hoge alcoholpercentage in deze cocktail is deze net iets anders dan andere cocktails. De 

Long Island Iced Tea wordt gemaakt met een grote hoeveelheid verschillende sterke dranken en is 
daarmee legendarisch, maar tegelijkertijd ook berucht! Dit komt doordat, ondanks dat de naam, doet 

vermoeden, er in de cocktail helemaal geen ijsthee zit!  
 

Mojito €8,50 
De Mojito is een frisse, zomerse, cocktail met rum, limoen, suiker, bruisend water, munt en veel ijs. De 

Mojito was van origine bedoeld als medicijn, maar tegenwoordig is de Mojito vooral populair 
vanwege zijn verfrissende smaak! 

 

Tequila Sunrise €8,50 
Tequila Sunrise is een alcoholische cocktail die wordt gemaakt van Jus d’Orange, grenadine siroop, 
en tequila. De cocktail heeft zijn naam te danken aan zijn geeloranje kleuren, welke bekent staan als 

de kleuren van een zonsopgang (sunrise)! 
 

Aperol Spritz €9,50 
Proef de Italiaanse zomer met de verfrissende Aperol Spritz. Een echte ‘Spritz’ is een populair ritueel 
en verreweg het meest gedronken aperitief in Italië. Deze oranje drank is een traditionele ijsbreker 

en het symbool van een levendige sfeer! 
 

Campari Spritz €9,50 
De Campari Spritz is een veel gedronken aperitief op Italiaanse terrassen. Om dat Italiaanse gevoel 

te herbeleven moet u deze cocktail zeker een keer drinken!  
 

Limoncello Spritz €9,50 
Limoncello Spritz is een perfecte cocktail voor als er geproost moet worden! De Limoncello Spritz is 

een echte frisse en lichtbruisende cocktail. De heerlijke smaak van de Limoncello komt goed naar 
voren en wordt verder versterkt door de verse citroen. 

 

Cocktail van de Maand €8,50 
Zin in één verrassing? Vraag naar de cocktail van de maand bij ons personeel of kijk op de 

krijtborden. 
 

Voor meer informatie over onze cocktails, vraag het personeel! 
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