
Likeur is sterkedrank, die vaak zoet van 
smaak is en om en nabij de 20% alcohol bevat 
hoewel het alcoholpercentage van sommige 
soorten likeuren tot 71% oploopt. Likeuren 
worden gebruikt als digestief bij de koffie en 
als ingrediënt in gemengde dranken (cocktails 
en longdrinks) gebruikt.

Likeur cocktails: Locor 43 Caiperinha. 
Ginger 43. Strwabery Cheesecake. 
Bikiwi. Go Nuts. Amerretto Sour. 

Wodka (Russisch: водка, vodka; “watertje” 
verkleiningsvorm van water: водa, vadá[1], 
Pools: wódka; Fins: votka) is een heldere, 
kleurloze en nagenoeg geurloze sterkedrank 
die vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig is 
uit Polen.
Wodka wordt gedistilleerd tot maximaal 96% 
daarna gefilterd over houtskool en verdund 
met zuiver bronwater. Het alcoholpercentage 
ligt dan tussen de 37,5% en 70% (traditio-
neel, verkrijgbaar in de handel, rond de 40% à 
45%). De drank wordt onder andere gestookt 
uit granen zoals tarwe, gerst, of rogge, maar 
ook aardappels en quinoa behoren tot de mo-
gelijkheid. 

Vodka cocktails: Russian Caipiroska. 
Long Island Iced Tea. Seks on the 
Beach. Crocodile. Cosmopolitan.

Gin is een sterke geestrijke of alcoholische 
drank die wordt gemaakt door de destillatie 
van een vergist graanbeslag. Door toevoeging 
van jeneverbessen (of sleedoornbessen in het 
geval van sleedoorngin), krijgt hij zijn spe-
cifieke smaak. De smaak van gewone gin is 
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Diversity of brands mixed with passion
erg droog (in tegenstelling tot sleedoorngin), 
waardoor hij zelden puur wordt gedronken.
Gin stamt rechtstreeks van jenever af. Reeds 
in de middeleeuwen werd in de Lage Landen 
op kleine schaal een op jenever lijkende drank 
gemaakt. 

G.T. Gin Tonic. Gin & GingerAle. 
Vermouth Cocktail. White Lady

Hollandse graanjenever - een jonge-jenever-
soort waarvan de alcohol voor 100% afkom-
stig is uit granen.
Jenever is een sterkedrank die vervaardigd 
wordt in Nederland, België en enkele gebieden 
in het noorden van Frankrijk (onder de naam 
genièvre) en het noordwesten van Duitsland 
als (Ostfriesischer) Korngenever.
Oorspronkelijk gaat het om moutwijn waar-
aan extracten uit de jeneverbes werden toe-
gevoegd.. In Nederland worden de jenevers 
waarin deze neutrale alcohol de hoofdmoot 
vormt jonge jenever of oude jenever genoemd. 
Korenwijn is een jenever die voornamelijk is 
gebaseerd op moutwijn. Vaak wordt korenwijn 
ook enige tijd gerijpt op houten vaten. 

Jenever Cocktails: Swizzele. Vanillia 
Berry Crush. Dutch Rush. Dutch 
Sunshine.

Tequila is een Mexicaanse alcoholische 
drank die gemaakt wordt van de Agave tequi-
lana, een bepaalde Mexicaanse agavesoort.
Tequila wordt gemaakt in het gebied rond 
Santiago de Tequila, een stad in de Mexicaan-
se staat Jalisco in het westen van het land. Te-
quila is de naam van bepaalde soort mescal; 

dit is een verzamelnaam voor elke alcoholi-
sche drank die uit het sap van de agavewordt 
gedistilleerd. Bijzonder aan tequila is dat de 
alcohol bekomen wordt door fermentatie met 
de Zymomonas mobilis-bacterie en niet door 
gisten. De productieregio en de agavesoort 
zijn de enige details die tequila onderscheiden 
van andere mescals. De naam tequila is een be-
schermd handelsmerk en mag alleen gedragen 
worden door mescals uit de streek rond San-
tiago de Tequila en dragen de titel Hecho en 
México (‘made in Mexico’).

Tequila moet voor minstens 51% uit agaves-
ap bestaan. De rest is meestal suikerriet. Deze 
tequila’s worden ook mixto genoemd. Hoge 
kwaliteit tequila’s bestaan voor 100% uit Ag-
ave tequilana.
Tequila bestaat in vier typen: plata, blanca 
(silver – tot drie maanden gerijpt), reposado 
(rested – drie maanden tot een jaar gerijpt), en 
añejo (aged of vintage – langer dan een jaar 
gerijpt). In maart 2006 werd er een vijfde soort 
geïntroduceerd: extra añejo Ten onrechte wordt 
soms verondersteld dat sommige tequila’s een 

worm in de fles zouden bevatten.[1] Alleen en-
kele goedkope mescals uit de staat Oaxaca in 
Mexico worden met een worm (“con gusano”) 
verkocht. De zogenaamde worm is de rups van 
de nachtvlinder Hypopta agavis, die de agave 
als waardplant heeft.

Tequila cocktails: Black Sombrero. 
Margarita. Tequila Sunrise. Energie 
tequila. El Diablo.Margarita Pastor. 
La Magdalena. Mexico Estilo. La 
Paloma. Acapulco.

Mescal (of: mezcal) is een Mexicaanse soort 
gedistilleerde alcoholische drank, gemaakt 
van de Agave americana. De drank wordt in 
geheel Mexico geproduceerd, maar het meeste 
komt uit de staat Oaxaca.
De Agave americana was een van de heiligste 
planten in precolumbiaans Mexico en had een 
aandeel in diverse religieuze rituelen. Het hart 
van de plant werd soms gekookt en men liet 
het sap gisten.

 
adv.

ERVAREN  
DRINKERS  
GEZOCHT.

Voor de echte liefhebbers.
- vraag de bartender -

MixxiM Lounge & CocktailsBartenders choice 
U laat de bartender geheel zijn vrije keuze. Hij 
zal voor u speciaal een cocktail maken naar uw 
wensen qua smaak, beleving en voorkeur van  
hoofdingrediënt.

Alle cocktails kunnen in de basis dranken worden uit-
gevoerd, maar u kunt er ook voor kiezen om als basis 
een kwalitatief betere drank te laten gebruiken.

Kies uit de varianten:

Basic (de standaard cocktail)

Higher Quality (hier gebruiken wij kwalitatief nog 
betere producten voor. Voor fijnproevers!) 

Cocktail Plus (uw cocktail wordt geserveerd met o.a. 
een shot glaasje van de basis drank of extra garnituur: 
chocolade, nootjes, gehakt balletjes, kipspiesjes of 
kippenvleugeltjes)



wijn met alsem (Artemisia absinthium), een 
plant die in het Duits Wermut heet (in het Mid-
delnederlands wermoed). Alsem is een kruid 
dat gebruikt wordt bij de distillatie van absint. 
Andere kruiden - minimaal 50 soorten - die 
kunnen worden toegevoegd zijn tijm, kinine 
en vanille. In sommige gevallen kan men ook 
suikers of zuren toevoegen. Oorspronkelijk 
werden de verschillende kruiden gebruikt om 
de flauwe smaak van goedkope, doorgaans 
jongere wijnen te verbeteren.

Vermouth cocktails: Americano. Negro-
ni.  Belsazar vermouth cocktail.

Whisky (Schots/Canadees) of whiskey 
(Iers/Amerikaans) is een sterkedrank die is ge-
distilleerd uit gegist graanbeslag en gerijpt op 
houten vaten.
Van het graan wordt een beslag gemaakt, dat 
men vervolgens laat gisten. Gist zet de in het 
beslag aanwezige suikers om in alcohol. Zo 
ontstaat een vloeistof met een alcoholpercen-
tage van ongeveer 7,5%. Deze vloeistof wordt 
gedistilleerd waarbij ongewenste stoffen in de 
spoeling achterblijven en de damp met een 
hoger alcoholpercentage opgevangen en ge-
condenseerd wordt. Vervolgens wordt dit re-
sultaat verdund tot het alcoholpercentage 65% 
bedraagt, en in eikenhouten vaten opgeslagen 
om te rijpen. Na een bepaalde tijd (afhankelijk 
van de toepasselijke wetgeving) mag ze whis-
ky genoemd worden en wordt ze gebotteld. 
Anders dan bij wijn stopt het rijpingsproces 
bij het bottelen en is de drank lang houdbaar 
zonder smaakverandering. De leeftijd van een 
whisky slaat daarom op de tijd dat hij gerijpt 
heeft.

Bourbon whiskey

Bourbon, whiskey afkomstig uit de VS, ken-
merkt zich door het recept van het beslag. 
Straight bourbon wordt geproduceerd van mi-
nimaal 51% maïs, Straight rye van minimaal 
51% rogge. Bourbon wordt tweemaal gedis-
tilleerd. De eerste maal in een zogenaamde 
“beer still”, de tweede maal in een “doubler”. 
De naam Bourbon mag uitsluitend gebruikt 

Rum is een sterke drank die wordt bereid uit 
de bijproducten van suikerriet (met name me-
lasse) of soms uit vers suikerrietsap of suiker-
rietsiroop. Door fermentatie ontstaat alcohol, 
en door destillatie verkrijgt men dan een drank 
met een hoger alcoholgehalte, tussen de 65 en 
de 95 volumeprocent (afhankelijk van de me-
thode). Meestal wordt de rum rond de 40 vol% 
alcohol gebotteld.

De suikerrietmelasse wordt eerst verdund met 
schoon water, zodat volledige vergisting een 
alcoholfractie van 7% tot 8% op zou leve-
ren. Vervolgens wordt deze oplossing vergist. 
Afhankelijk van de methode kan dit in twee 
dagen klaar zijn of tot twaalf dagen duren. 
Langzame fermentatie levert een product met 
meer hogere alcoholen en esters dan snelle 
fermentatie. De rum wordt dan gedistilleerd in 
een zogenaamde pot still (batchproces) of een 
column still (continu proces). In de pot stills, 
die alcoholpercentages van rond de 80-88% 
leveren, worden over het algemeen de meer 
aromatische rums gedistilleerd. In de column 
stills (die typisch tot zo’n 93-95,8% volume-
procent alcohol opleveren), de zogenaamde 
light rums.
Hierna kan de rum nog rijpen, in houten vaten, 
waarbij de rum extra kleur verkrijgt afhanke-
lijk van de rijpingsduur en de mate van ver-
koling van het hout. In veel gevallen worden 
hiervoor voormalige bourbonbarrels gebruikt, 
van ongeveer 200 liter (van ‘white American 
oak’ gemaakt). De rum kan ook zijn kleur krij-
gen door het toevoegen van karamel.
Over het algemeen zijn de rums die in flessen 
verkocht worden blends. Dit houdt in dat er 
diverse typen rum worden gemengd om zo-
doende een constante kwaliteit van het desbe-
treffende type/merk te krijgen, maar nog meer 
om tot een voor de verkoper uniek product te 
komen.
Rum kan puur gedronken worden, of als 
mengsel met bijvoorbeeld cola (de zogenaam-
de Cuba Libre of baco, van bacardi-cola). Ook 
kan rum gebruikt worden om mee te koken. 
Tevens wordt rum gebruikt als grondstof in 
de aroma-industrie en in de zoetwaren- en 
voedingsmiddelenindustrie. Ook wordt rum 
gebruikt als “mooie alcohol” waarin andere 
aroma’s goed oplossen, in de tabaksindustrie.
Categorieën

Oorspronkelijk kende men drie hoofdgroe-
pen waarin men rum kon indelen. De ver-
schillende soorten werden ingedeeld naar 
de landen die het gebied als kolonie hadden 
bezet. Zo hadden de Engelsen landen als Ja-
maica en Trinidad als kolonie onder zich 
en was Martinique bezet door de Fransen.  
Zo ontstonden de volgende 3 soorten:

• Spaanse stijl: deze wordt gekenmerkt door 
het gebruik van melasse als suikerbron en is 
meestal relatief licht van smaak door het ge-
bruik van kolom-destillatie
• Engelse stijl: ook deze stijl gebruikt melasse 
als basis, maar is vaak voller van smaak door 
destillatie in een pot still.
• Franse stijl: deze stijl wijkt af van de ande-
ren doordat hier geen gebruik werd gemaakt 
van melasse. De Franse stijl gebruikt namelijk 
(vers) suikerrietsap om een sterk afwijkende 
smaak te ontwikkelen. De smaak is vaak te 
omschrijven als licht grassig en lijkt enigszins 

zekerheid te zeggen waar pisco oorspronkelijk 
vandaan komt. De stad Pisco en de provincie 
Pisco liggen in Peru. In de Valle de Elqui in 
Chili ligt een dorp dat ook Pisco heet, de oor-
spronkelijke naam van dit dorp was echter Las 
Gredas. Later werd dit gewijzigd in La Unión 
en in 1936 werd de naam in Pisco Elqui gewij-
zigd om de Chileense claim op de naam Pisco 
kracht bij te zetten. Feit is dat de Spanjaarden 
wijndruiven meebrachten naar hun kolonies 
in Zuid-Amerika om daar wijn van te maken 
voor hun kerkelijke ceremonies.

Pisco Cocktails: Pisco Sour. Chilcano.

Vermout (uitspraak: vermoet [ˌvɛrˈmut]?; 
Italiaans: vermut) is een versterkte wijn, op 
smaak gebracht met aromatische planten en 
kruiden.
De drank ontstond in Frankrijk in de 18e eeuw 
en was geïnspireerd op een Duitse versterkte 

op een tequila. Rum in deze stijl is meestal een 
Rhum Agricole, maar hieraan worden bepaal-
de eisen gesteld, omdat dit een beschermde 
naam is.

Rum cocktails: Golden Mojito. Pina Co-
lada. The Iced Melon. Indias dream. 
Cuba Libre. Daiquiri. Mat-Tai. 

Cachaça (ook bekend als aguardente en 
pinga) is een suikerrietdistillaat afkomstig uit 
Brazilië en is vergelijkbaar met witte rum.
Rond 1530, een paar decennia na de kolonisa-
tie door Portugal, werd cachaça voor het eerst 
aldaar geproduceerd. Cachaça wordt puur, in 
een caipirinhacocktail of in een variëteit aan 
fruitcocktails gedronken. 

Cachaça cocktails: Caipirinha.

Pisco is een sterkedrank die wordt gedestil-
leerd uit druiven. De drank wordt gedronken 
in Peru en in Chili. Peruaanse en Chileense 
producenten zijn verwikkeld in een langduri-
ge juridische strijd om het recht om de drank 
onder de naam “pisco” te produceren. In te-
genstelling tot bijvoorbeeld cognac heeft pisco 
geen beschermde origine. Het is dus niet met 

verkregen door destillatie van vloeistoffen 
waarin gisting is ontstaan, bijvoorbeeld wijn 
en moutwijn.
De oude Nederlandse brandewijn stookt men 
van moutwijn tot een percentage van 35% tot 
40%. Geur en smaak ontstaan door bepaalde 
ingrediënten zoals perzikpitten mee te stoken. 
In wijnverbouwende landen zoals Frankrijk en 
Duitsland stookt men gegiste vruchten tot eau 
de vie respectievelijk Branntwein. In de Scan-
dinavische landen stookt men met graan waar-
uit aquavit ontstaat. In de Balkan stookt men 
slivovitsj van pruimen. In Frankrijk stookt 
men uit gegiste appels calvados. In Duitsland 
en Zwitserland stookt men met kersen Kir-
schwasser. In Frankrijk stookt men uit pitten, 
schillen en stelen die overblijven uit het wijn 
maken de marc , bijvoorbeeld marc de Bour-
gogne uit Bourgognewijn. In Duitsland noemt 
men op deze wijze gestookte brandewijn Tres-
terbranntwein. In Frankrijk stookt men bran-
dewijn of brandy van wijnen van hoge kwali-
teit, waaruit cognac of armagnac ontstaat.

TATRATEA is een van oorsprong tradi-
tionele thee-likeur uit het TATRA gebergte 
in Slowakije. Een bijzondere selectie kwa-
liteits likeuren die vanaf nu beschikbaar is. 
TATRATEA is een nieuwe innovatieve likeur 
met zorg en aandacht gemaakt. Kwaliteit staat 
bovenaan, smaak, beleving en de kracht van 
TATRATEA zijn uitzonderlijk. Coco’s. citrus. 
Peache. Lemon. Forest. Outlaw.

Tatratea cocktails: Pineapple Coco Tea. 
22 Silver Bull. Tea Tonic. Citrus 
Teacoke. Strong Tea Peach. Tatra 
Kiss. 52 B-Lemon. Original Teacoke. 
Summer Kick. Gigi Tea. Grey Grey. 
Outlaw ice tea.

worden voor Amerikaanse whiskeys die ten 
minste twee jaar gerijpt hebben in geblaker-
de eikenhouten vaten en waarvan de mashbill 
(het recept) ten minste 51% maïs bevat. Staat 
er echter 80% of meer maïs op de mashbill dan 
moet de whiskey “Straight Corn Whiskey” 
worden genoemd. Wanneer de whiskey ten 
minste een jaar en een dag in Kentucky heeft 
gerijpt, mag deze whiskey “Kentucky Bour-
bon” worden genoemd. Bourbon kan overal in 
de VS worden gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld 
ook bourbon gemaakt in onder andere Virginia 
(Virginia Gentleman). Het bekende whiskey-
merk “Jack Daniel’s”, afkomstig uit Tennes-
see, is volgens de letter van de wet ook bour-
bon. Maar omdat deze whiskey voor het rijpen 
door een drie meter dikke laag houtskool van 
esdoorn wordt gefilterd,”charcoal mellowing” 
genoemd, werd, om zich te onderscheiden 
van de andere (Kentucky) bourbons, de naam 
‘Tennessee Whiskey’ in het leven geroepen, 
naar de staat waar de distilleerderij staat. Er is 
nog een andere distilleerderij in Tennessee die 
dit proces toepast: George Dickel.
Bij wetgeving is in Amerika bepaald dat de te 
gebruiken vaten nieuw moeten zijn en slechts 
één keer gebruikt mogen worden voor het rij-
pingsproces. Hierna moeten zij vernietigd of 
verkocht worden. Fabrikanten van rum en te-
quila maken graag gebruik van deze bepaling. 
Zij kopen de vaten op voor het laatste deel van 
het rijpingsproces van hun drank.

Whiskey/Bourbon cocktails: Whiskey 
Sour. Manhattan. Mint Tjulp.

Brandy, GB; brandewijn, verzamelnaam 
voor gedistilleerde dranken uit wijn of restpro-
ducten daarvan Zie Verschil tussen Armagnac, 
Brandy en Cognac

Brandewijn is een sterk alcoholische drank uit 
Noordwest-Europa. De naam “brandewijn” 
is afkomstig van “gebrande wijn”, wat in het 
Engels verbasterd is tot “brandy”. Het wordt 

 
adv.

LOS GARNITUUR  
BESTELLEN  
MOGELIJK

We hebben van alles in huis!
- vraag de bartender -

 
adv.

SHOT BEHIND THE 
COCKTAIL

Een extra shotje van de drank dat is 
gebruikt voor de basis!
- vraag de bartender -

De tekst is geknipt en geplakt van Wikipedia. 
Schrijf- en typefouten voorbehouden. Wij zijn 
sterk in cocktails maken en niet in schrijven. 
Voor klachten of opmerkingen over deze edi-
tie kunt u mailen naar info@mixxim-lounge.
nl. Wij zullen uw e-mail niet in behandelijk 
gaan nemen. 

Met vriendelijke groet,
Team MixxiM

 
TIP: 

BARTENDERS CHOICE
(zie achterzijde)


