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PALOMA | 95 KR.
Tequilla | Grape | Lime  

Lette forfriskende noter af grapefrugt fra Fat Dane 
Grape sodavand, som komplimenterer citrusnoterne fra 

23 Blanco, som er en 100% agave spiritus. 

DARK AND STORMY | 85 KR.
Rom | Gingerbeer | Lime 

En kærlighedsaffære for romelskere på udkig efter  
noget langt og friskt – twice as nice with all that spice. 

 

GERANIUM TONIC | 85 KR.
Gin | Tonic  

Denne drink tjener som en påmindelse om de dage, 
hvor en G&T var en omhyggelig udformet kunst.  

Består af den danske London dry gin, Geranium, og  
den klassiske Fever Tree Indian tonic.

SUMMER CYCLIST | 85 KR. 
Aperol | Elderflower Session IPA| Jordbær

Dette er vores version af en Aperol Spritz med et  
nordisk twist. Den er inspireret af den sydtyrolske 

Radler, som vi har kombineret med smagene fra en 
dansk sommereftermiddag med Elderflower SIPA,  

jordbær og citrusnoter. 

ROCK AND ROLL SPRITZ | 95 KR. 
Vodka | Infernøl Rose IPA| Rabarber

Vi præsenterer stolt en partystarter af en drink, baseret 
på en symfoni af nordiske bær – der bliver balanceret 

med limesaft og toppet med Rose IPA. 

BARCELONATTA | 85 KR. 
Cointreau | Ravnsborg Rød| Licor 43

Denne drink giver dig et lokalt twist på den klassiske 
sangria, ved at bruge Ravnsborg Rød og rom, appelsin 

og krydret likør. Uden en dråbe rødvin i denne  
forfriskende drink, tager den dig væk til  

Barcelonas varme sol. 

MANHATTAN | 150 KR. 
Bourbon | Vermouth| Maraschino

Mad Men og big boys er kommet til byen. Glid ind i 
denne silkeglatte cocktail der indhyller dig i Bourbon, 

som en perfekt aperitif
. 

NEGRONI | 85 KR. 
Gin | Campari| Vermouth

Greven sagde til bartenderen ’’make it strong and 
smooth”. Her er klassikeren med blandingen af gin, sød 

vermouth og Campari. 



DRY MARTINI | 85 KR. 
Gin | Vermouth

Den klassiske bar ’Dukes’ i London har deres version, og 
vi har vores. Nyd vores fortolkning af en tidløs klassisker 

med den søde smag af vermouth og gin. 

CLASSIC DAIQUIRI | 110 KR. 
Rom | Limejuice

Denne version af den klassiske cubanske drink, giver dig 
fornyet livskraft. Vi bruger den eksklusive Diplimatico 

rom i denne udgave af en old-school klassiker. 

WHISKEY SOUR | 150 KR. 
Bourbon | Citronsaft

Dette er faderen til alle sour drinks, og vi serverer en 
perfekt afbalanceret version. Det siges at hvis den  

serveres shaket godt, så svarer denne drink til at kysse 
en engel. Stol på os, vi ved det. 

MY THAI BEACH | 110 KR. 
Rom | Infernøl Beach IPA

Denne drink garanterer dig en eksplosion af rom. 
Oprindeligt skabt til Infernal, hvor Paws passion for rom 
selvfølgelig spiller en stor rolle. Det førte til en Mai Tai 

med et twist fra Beach IPA. 

NEW YORK PASSION | 110 KR. 
Vodka | New York Lager| Rom

De frugtige noter fra Cascade humlen er en perfekt base 
for denne drink med masser af passionsfrugt. Malten 
fra øllet giver karamelnoter der arbejder i symbiose 

med rommen. En forfriskende frugtig måde at starte en 
fest eller afslutte en middag på. 

LINA COLADA | 110 KR. 
Kokos |Infernøl Beach IPA|Rom

En vellavet pina colada kan virkelig bringe et smil frem 
på læberne, og især når man tilføjer Lina Rafns lette 

ånd. Her får du de klassiske smage af pina colada med 
den sprøde smag af Beach IPA, lavet i samarbejde med 

Infernal. 

ESPRESSO MARTINI | 85 KR. 
Vodka | Kahlua| Espresso

Opfundet i 1984, er denne cocktail en baby. Legenden 
siger at en berømt model gik ind på Colony Room Club i 
London og bad om en drink, der ville ”wake me up and 
then f*** me up.” Denne drink blev oprindeligt kaldt 

’Pharmaceutical Stimulant’. 

Alle cocktails med ølkrus ikon er unikke ølcokctails, 

lavet med økologiske øl fra Nørrebro Bryghus.
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