
C O C K T A I L S
VÄLJ BASSPRIT TILL DIN DRINK

5CL VODKA/ GIN/ LJUS ROM

101-Åringen
Historierna på äventyren och rackartygen tar aldrig slut. Oavsett hur många gånger man 

får säga till så slutar det med att du gör som du vill ändå. Här har du en drink där du får 

en explosion med smaker i munnen. 

En fräsch och syrlig drink med toner av äpple, melon och citron.

Tillsammans
En unik och ovanlig drink där du får vara med på vår resa. En drink som aldrig är sig lik, där 

själva stommen är roten till vår framgång. Smakerna varierar enligt bartenderns val med 

hjälp av er val av spritsort. Kombinationen blir en bra balans mellan sötma och syra. 

Fruktsmaken varieras mellan blåbär, hallon, jordgubb, svartvinbär, melon, 

vattenmelon, äpple, mango, passion

Änglagård
Med denna drink påverkas allas känslor på olika sätt, låt smaklökarna vägleda dig. Du får 

en drink med ovanliga smakkombinationer och en vy man aldrig kommer glömma. 

Inslag av apelsin, rabarber, citrus och äpple. 

Jönssonligan
Jag har en plan. Det är dags att utföra den största mästerverket någonsin skådats. Vi 

behöver lime för lite syra så det drar lite i gommen, vi behöver äpple för att få en bra 

balans till syran, vi behöver passionsfrukt för att hålla alla i styr. Men jag behöver hjälp 

för att planen ska gå i lås. Vad blir grundspriten?

En man som heter Ove
En ny stjärna är född och den är här för att stanna. Jag kommer och går som jag vill, ingen 

kan säga annat för då får man allt höra det. 

En drink med syrligt inslag av grapefrukt och citron.

Sunes Sommar
Hos oss tar sommaren aldrig slut. det finns alltid något man vi hitta på och massa 

roligt man vill göra. Så varför vänta? Drinken blir ett inslag av tropiska frukter som 

passionsfrukt, mango och apelsin med lite hjälp av äpple.
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