GARAGETS COCKTAILS
SEVEN DOTS

					

125KR

Signaturdrinken från dag 1! Frisk och Syrlig med bubblande cava. Vi blandar gin, fläder,
citron, socker och mynta. Toppen pryds av mynta och ett shotglas fyllt med bubbel.
Antingen så toppar man drinken eller så tar man det som en fördrink till drinken.
gin • elderflower • lemon • sugar • mint

B.M.G 							

130KR

Mista Twista 							

130KR

Double Up baby						

130KR

The Bittersweet Italian					

130KR

WISEGUY							

130KR

Candy Rush 2.0						

130KR

En härligt intensiv, frisk och fruktig cocktail med passionsfrukt, bergamott, och apelsin.
En syrlig mix med ett litet mjukt, bittert avslut.
Italicus•aperol•passionfruit•lemon•sugar•peychaud´s bitter

Don´t dis the Tung Twista! En retro sommardröm i ett glas som är ruggigt lik en viss
glass! Kryddorna från Angosturas Amaro gifter sig perfekt med den svenska ”limoncellon”, citron och jordgubbs cordial.
Angostura amaro•lemon•sugar•strawberry cordial

Kärleken till klassikerna Margarita och Paloma möts här i en modern och somrig
version med Tequila, Citronlikör och Sherry som flytande bas och toppas sedan med
ett rabarber och grape skum.
Calle 23 blanco•lemon•sherry•sugar

En välbalanserad bittersöt spritz med Campari och Bergamott likör med somriga
toner av körsbär, citrus och jordgubbar.
Campari•Italicus•lemon•sugar•cava
En riktigt ”mind F**k”. Här har vi kaffe och citron?! Som inte ens ser ut som kaffe
och är balanserat med lite vaniljsocker. Varsågoda!
Coffee Spirit•lemon•vanilla sugar

I en riktig retro förpackning så har ni här era minnen från barndommen på påse! En
härligt ”memory lane” cocktail som är en blandning av Sura S-märken & bubbelgum.
•Melon•lemon•bubblegum syrop•peychaud´s bitter•russchian water

DISCOGROGG OCH ANDRA DRINKAR
För er som inte orkar med massa smakkombinationer, krims krams
och andra nördiga inslag, utan bara vill ha en groggajä***!
Det behöver inte vara komplicerat för att vara gott, `keep it simple´

GT DELUXE
4CL 120KR
A better gin
• a better tonic

DARK AND STORMY
5CL 125KR
Goslings black seal rum
• ginger beer • lime

PALOMA
4CL 105KR
Calle 23 • lime • pink grape
soda • salt

EN VANLIG JÄ*** GT
4CL 95KR

MOSCOW MULE
4CL 105KR
Vodka • lime • ginger
beer • angostura bitter

CONTROL YOUR
MOUSSAKA
4CL 105KR
Otto´s vermouth
• pink grape soda

FLÄDER COLLINS
4CL 105KR
Gin • elderflower
• lemon • soda water
CUBA LIBRE
4CL 105KR
Light rum • lime
• coke

FIDEL CASTRO
4CL 105KR
Aged rum • lime • ginger
ale • angostura bitter

SOLITAS 85KR
San miguel fresca med ett
litet tequilanyp eller annan
valfri sprit/likör
ITALIAN FIX 130KR
Italicus • limoncello • frozen
lemonade • peychaud´s bitter

FROZEN COCKTAILS
(ALLA SMAKER GÅR ATT FÅ ALKOHOLFRIA FÖR 55KR)

Lyxa till det med en
fruktig sommarsmak!
Välj mellan:

HALLON
JORDGUBB
RUKT

PASSIONSF

KOKOS
ANANAS
D ASK
HOL RESPONSIBLY AN
PLEASE ENJOY ALRCONON-ALCOHOLIC ALTERNATIVES.
YOUR WAITER FO

