CO C K TA I L S

CO C K TA I L S E N M I X E R S
Chandon Garden Spritz // 12 // 32

Een mooie mousserende wijn van Chandon uit Argentinie
met verfijnde sinaasappelinfusie.
Damrak Gin // 12
Met tonic en sinaasappel.
Hendrick’s Gin // 12
Met tonic en komkommer.
Monkey Ginger // 12
Shoulder Whiskey met ginger ale en verse gember en sinaasappel.
Villa Massa Tonic // 12
Villa Massa Limoncelle met tonic en verse basilicum.
IJburg Mule // 12
Bols Vodka, limoensap en ginger beer en schijfjes citroen, topje munt.
Rosey’s Watermeloen // 12
Bols Watermeloen met bitterlemon, takje rozemarijn en watermeloen.
Brugal Dark N’Stormy // 12
Brugal Anejo rum met ginger beer en limoenpartjes.
Licor Balón 43 // 12
Licor 43, cirtoensap, sodawater en citroenschijfje.
Strawberry Daiquirry // 12
Met verse aardbeien, limoen en Barcardi blanco.
Pornstar Martini // 15
Passion fruit, vodka, Bols vanilla en champagne.
Virgin Cocktails (alcoholvrij) // 10
Vraag ernaar aan de bediening.

SPECIALS

CHAMPAGNE / MOUSSERENDE WIJNEN
Santero 958 Millesimato Gold bottle // 7,5 // 25
Millesimato Gold is een extra droge mousserende wijn, gemaakt om de meest veeleisende
fijnproever te verbazen. Perfect als aperitief of om tijdens de maaltijd van te genieten.
Santero 958 Rossini // 7,5 // 25

Een mix van wijnruit en smaken die doen denken aan zo aan zomerfruit.
Moët & Chandon Brut Impérial 12,5 // 87, 5
Bleek, witgoud van kleur met een mooie mousse.
Levendig en romig van smaak.
Aroma’s van lindebloesem, brooddeeg en toast.
Moët & Chandon Ice Impérial // 95
De diep gouden tinten met subtiele hints van amber en
aroma’s van tropisch fruit. Rijpe explosie van fruitige smaken,
zoete aroma’s met een verfrissende afdronk.
Ruinart Blanc de Blancs // 120
100 % chardonnay en gekenmerkt door frisheid, elegantie en complexiteit.
Je proeft witte bloemen zoals lelies, perzik, citroen en peer.

ENJOY
THE BEST
MARRIAGE
EVER
Xau Vodka & RX Caviar // 500

Vodka gekleed in 24 karaat puur goud. Elk jaar worden door
XAU® de beste Franse tarwesoorten geselecteerd om een
vintage te creëren, waarvan de hoeveelheden uitsluitend
afhangen van wat de natuur te bieden heeft. Deze zonovergoten goudkorrels worden vervolgens samengebracht met puur
Vogezenwater. Vijf maal gedistilleerd in Bourgondië, een regio
van Frankrijk die wereldwijd bekend staat om zijn uitzonderlijke
wijnen en bekwaamheid. In één woord; pure luxe. Inhoud 0,5L.

Het zwarte goud wordt beschouwd als een exclusieve delicatesse.
Niet alleen de smaak maar ook de uitstraling geeft het gevoel van
pure luxe. De eerste kaviaareters waren Perziërs. Zij geloofden
dat kaviaar hun uithoudingsvermogen en hun potentie zou
verbeteren. Negentig procent van de kaviaar die op de markt
gebracht wordt, is ofwel van Russische of van Iraanse afkomst.
RX levert uitsluitend kaviaar van de steur. Een waar genot.
Inhoud 30 gram.

