Rum Cocktails
Saison mojito

Saison Rum. lime juice. Sugar syrup. Angostura Bitters.
fresh mint.

Route 66

Saison Rum. pineapple syrup. lemon juice. Orange juice.
Angostura Bitters. Fresh mint.

Queen’s park swizzle

Saison Rum. lime juice. Sugar syrup. Angostura Bitters.
Fresh mint.

Mai tai

Saison Rum. lime juice. Orange curacao. Sugar syrup.

Honeysuckle

Saison Rum. lime juice. honey syrup.

Saison daiquiri

Saison Rum. lime juice. sugar syrup.

Saison flip

Saison Rum. sugar syrup. Cream.

Saison manhattan

Saison Rum. Sweet vermouth. Angostura Bitters.

Caribbean glove box

Saison Rum. lime juice. Sugar syrup. Yellow Chartreuse.

Whiskey Cocktails
The Epicurean Horse’s Neck

The Epicurean Lowland Malt Scotch Whisky. Ginger ale.
Angostura Bitters.

Timorous Beastie Old Fashioned

Timorous Beastie Highland Malt. Angostura Bitters.
brown sugar.

Scallywag Chocolate Manhattan

Scallywag Speyside Malt. Sweet Vermouth. Chocolate
Bitters.

The Gauldrons Blood and Sand

The Gauldrons Campbeltown Malt Whisky. Cherry
Liqueur. Sweet Vermouth. Orange Juice.

Rock Island Margarita

Rock Island Malt. Triple Sec/Cointreau. lime juice. Agave
Syrup.

Big Peat Smoky Sour

Big Peat Islay Malt. lemon juice. Sugar syrup. Angostura
Bitters.

Classic Cocktails
Negroni

Vermouth. Campari. Gin.

Cosmopolitan

Vodka. Triple sec. Limoensap. Cranberry siroop.

White Lady

Cointreau. Gin. Citroensap.

Margarita

Tequilla. Cointreau. Citroensap.

Daiquiri Classic

Witte rum. Limoensap. Suikersiroop.

Caipirinha van Liquer 43

Liquer 43. Vodka. Limoensap. Suikerwater.

Pisco Sour

Pisco. Limoensap. Suikersiroop. Angostura bitters.

Whiskey Sour

Buffalo Trace Bourbon. Citroensap. Speculaassiroop.

Strawberry Cheesecake

Yoghurt Liquer. Aardbeien Liquer. Citroensap.

Amaretto Sour

Amaretto. Citoensap. Suikersiroop.

Gin Tonic
Tupi Gin

De naam Tupi komt van de Tupia indianen uit ZuidAmerika, zij ontdekten de ananas. Ananas betekent
Excellent Fruit en is het symbool van gastvrijheid. De
Botanicals zijn jeneverbes, koriander, vanille en ananas.
De vanille zorgt voor een warme zachte smaak en de
ananas voor het exotische tintje.

Catz

De gin is fris en lichtzoet in de neus: vanille, sinaasappel
en jeneverbes met een hint van Earl Grey-thee en een
licht zilt aroma van engelwortel.

Slagers gin

Slagers gin is een zachte premium gin met een licht
pepertje in de afdronk. Speciaal aan deze gin zijn de
Rotterdamse steakkruiden die in het recept verwerkt
zitten. Deze steakkruiden bevatten een mooie mix van
gedroogde groenten zoals knoflook, oregano, koriander
en gedroogde peper in combinatie met het beste
zeezout.

Hermit

Hermit Dutch Coastal Gin is een verrassende zachte
Nederlandse gin met een frisse citrus smaak en lichte
zilte afdronk, gemaakt met Oosterschelder, culinair
water. Serveren met mediterranean tonic, grapefruit en
zeekraal. Hermit Dutch Coastal gin is ook heerlijk
rechtstreeks op oesters.

Gin Tonic
Pink filiers

Is gebaseerd Dry Gin 28 van Filliers. De veel
gewaar-deerde smaak van Dry Gin 28 is verrijkt met
frambozen en goji bessen. Goji bessen hebben een
reputatie als superfood, afkomstig uit de oude Chinese
geneeskunde. Er wordt gezegd dat ze spieren herstellen,
een bescherming zijn tegen ziektes en, misschien wel
het allerbelangrijkste, ze kalmeren je ziel. Op de neus
ervaart u tonen van lichte jeneverbessen en zachte rode
bessen, die worden opgevolgd door lichte florale tonen
en peper. De smaak in de mond is wat romig en een
beetje droog, met tonen van vanille en frambozen, met
een beetje gekruide jeneverbessen. De afdronk is warm,
lang met een zachte, droge smaak in de mond.

Sir Edmond

Is een ambachtelijk vervaardigde gin die vakmanschap
ademt. Dit is 's werelds eerste gin met een vanilleinfusie. Het maken van deze gin begint bij een zorgvuldig samengestelde selectie aan ingrediënten:
jeneverbessen, engelwortel, gember, kaneel en
kardemom. Na de distillatie wordt deze drank verder op
smaak gebracht met een infusie van vanille, waarna dit
enkele weken de tijd krijgt om in de drank te trekken.

Schodu

Handgemaakte Gin van de Zuidwestkust van Holland
(Zeeland) gemaakt met lokale ingrediënten, duindoorn,
rozenbottel, dennenblad en peer.

Gin Tonic
Texels

TX Gin is verrijkt met de geurige bloemen van de vlier en
de smaakvolle oranjebessen van de duindoorn. Vlier
werd vroeger geplant nabij boerderijen om kwade
geesten te weren en duindoorn komt veel voor langs de
westkust van Texel. Ook in deze gin is de jeneverbes
sterk aanwezig. De combinatie van ambacht en lokale
smaken geeft de Texelse TX Gin een bijzonder fris,
kruidig en smaakvol karakter.

Cabraboc Mandarine

DE GIN LIQUEUR VAN CABRABOC MANDARINAOnze
interpretatie van de klassieke Sloe Gin gemaakt van
lokale Sóller-vruchten. Een vleugje zoetheid en
zuurgraad, de geur van mandarijn en de intensiteit van
Junipe.

Rhaegal

Open en sociaal. Ontdek de sensatie van komkommer,
citrus, dille en diverse andere ingredienten. Rhaegal is de
perfecte Gin om te mixen maar laat je ook in pure vorm
een ontdekkingsreis aan smaken beleven. Dit alles is te
danken aan het verfijnde recept en de ambachtelijke
wijze van distilleren.

Gin Tonic
V2C Barrel Aged

V2C Barrel Aged is een mooi goud kleurige Nederlandse
gin uit de kokers van Zuidam Distillery, de laatste
toevoeging aan de v2c reeks. Deze heerlijke gin is
gemaakt met de volgende botanicals: Jeneverbes,
Koriander, Groene Kardemom, citroen, laurier en
gember. De gin heeft negen maanden mogen rijpen op
nieuwe Amerikaanse eikenhouten vaten en heeft
hierdoor een heerlijke oriëntale smaak met een fijne
vanille hint en tonen van kaneel, op de neus is hij kruidig
met een ronde smaak en fijne hout notities.Deze gin
heeft een Alcohol percentage van 41,5%.

3 SQ. MILES Irish coast gin

Van Cape Clear Island Distillery in West Cork. Deze gin is
de enige eilanddistilleerderij van Ierland en maakt
gebruik van lokale, met de hand geoogste plantaardige
ingrediënten, zowel van het land als van de kust, met
water uit zijn eigen bron. Deze gin heeft meer dan 6
maanden nodig gehad om zich te ontwikkelen, om de
authentieke en frisse sensaties van het eiland naar voren
te brengen om de traditionele jeneverbesbasis aan te
vullen maar niet te overweldigen. Tot de unieke
plantenextracten behoren laminaria digitata, een
zeewier dat wordt geoogst van onze eigen kusten,
aangevuld met op het eiland geoogste fuchsia en
kamperfoelie. De frisse tonen doen denken aan de
levendige Atlantische zeelucht en de wilde, ongerepte
flora die Oileán Chléire kenmerkt.

Gin Tonic
Otenba

Otenba is vernoemd naar het Japanse woord voor een
rebels meisje en is hier om de regels te buigen. Wacht ...
krab dat maar. We zijn hier om ze te breken. Want terwijl
onze branche zich vaak richt op de verschillen tussen
jenever en jenever, kiezen we er een keer voor om hun
krachten te bundelen. De sympathie van een gin. De
diepte van een jenever.
Iets om te gebruiken in een pittig klein barman-drankje.
En iets voor de casual G & T-sipper om van te genieten
als ze zich avontuurlijk voelen. Een echt Hollandse drank
boordevol Aziatische smaken zoals citroengras, pandan
en Sencha-thee.
Een soort gin. Een soort jenever.

Crafter’s aromatic flower gin

Crafter's Aromatic Flower Gin is een smaakvolle gin die is
samengesteld op basis van 12 zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten. Deze Crafter's gin is vol en complex van
geur. In de smaak worden florale invloeden gebalanceerd door een licht bittertje afkomstig van sinaasappelzeste. Verder zijn yuzu (citrus) en jeneverbessen op te
merken. De Master Distiller van het merk heeft tijdens de
productie geëxperimenteerd met de verkleuringen die
de rozenbottel met zich mee brengt, waardoor de gin als
resultaat roze kleurt wanneer hier tonic aan wordt
toegevoegd.

• MixxiM Members sparen voor extra korting.
• MixxiM verzorgt ook Cocktail workshops,
bij u op locatie of bij ons in de zaak.
• MixxiM kan ook op uw evenement of bij u thuis
een Gin Tonic of Cocktail bar verzorgen.
Volg MixxiM via:

/mixximlounge

/mixxim_gourmet_cocktails

