


SEVEN DOTS                         130KR
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                     135KR
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

Last Call                   135KR
Last Words mexikanska kusin där vi ersätter ginen med vår vän mezcal
En syrlig och lite örtig cocktail som får ett mjukt rökigt avslut.
Mezcal • maraschino • green chartreuse • lime

Aqua Foamie                  135KR 
En lite luring på färgen men i botten hittar vi lite apelsin och örter som 
rundas av med den söta persikan & karamellen på toppen.
Copenhagen aquavit • green curaçao • lemon • peach & caramel foam

No Side 5CL                 140KR
En modern klassiker i en transparent kostym. Gin, mynta, citron och socker 
skakat till perfektion!
Copenhagen gin • mint • lemon acid • sugar

¡Órale! Hanky                          135KR
Här har vi en rund tequila som rörs tillsammans med söt italiensk vermouth 
och toppas upp av en violinfuserad-Fernet till världsklass.
Calle 23 • antica formula • violet infused Fernet-branca

Gringo Juice                          135KR
En härlig cocktail med lite jordgubb & syrlighet samt ett litet mjukt bett i avslut.
Calle 23 • Campari • lemon • strawberry cordial

Candy Rush 2.0                140KR
I en riktig retro förpackning så har ni här era minnen från barndomen på påse! 
En härlig ”memory lane” cocktail som är en blandning av Sura S-märken & bubbelgum.
Melon • lemon • bubblegum syrop • peychaud´s bitter • russchian water

Garagets Cocktails



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 125KR
A better gin
• a better tonic

EN VANLIG JÄ*** GT
4CL 115KR
Cheap gin • cheap tonic

FLÄDER COLLINS
4CL 130KR
Gin • elderflower
• lemon • soda water

CUBA LIBRE
4CL 115KR
Light rum • lime 
• coke

DARK AND STORMY
5CL 135KR
Goslings black seal rum 
• ginger beer • lime

MOSCOW MULE
4CL 115KR
Vodka • lime • ginger
beer • angostura bitter

FERNANDITO
4CL 115KR
Fernet-branca • coca cola 
• lime

BLOODY MARIA
4CL 130KR
Calle 23 • lemon • celery 
• house tomato juice 
• tajin salt

PALOMA
4CL 115KR
Calle 23 / Mezcal • lime 
• pink grape soda • salt

JALISCO MULE  
4CL 115KR
Calle 23 • lime • gingerbeer 
• jalapeno

CONTROL YOUR
MOUSSAKA
4CL 115KR
Otto´s vermouth
• pink grape soda

ITALIAN FIX 
4CL 130KR
Italicus • limoncello • frozen 
lemonade • peychaud´s bitter

LILLA MENYN 124KR
Big wave + 2 cl Fernet-branca

Discogrogg och andra drinkar

Hot drinks 
Caffe Nero                     115KR
Som en stor Hot Shot I drink form, Mums!
Galliano • coffee • cream • brown sugar

Mexican Coffee                   115KR
En rund och god rackare som värmer perfekt i dessa årstider.
Calle 23 • Borghetti • coffee • cream

Menta hot Chocolate                   115KR
Mint, varm choklad, & grädde. Som en dröm!
Branca menta • hot chocolate • cream • gingerbread crumble

HotCorn                    115KR
Tänk poppade popcorn och varm choklad med mjuk vaniljgrädde.
Nixta • hot chocolate • vanilla cream • orange zest



(ALLA SMAKER GÅR ATT FÅ ALKOHOLFRIA FÖR 65KR)

Lyxa till det med en
fruktig sommarsmak!
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Välj mellan:

Frozen Cocktails
135KR
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