COMBINATS
ESPECIALS
9,50€

G’vine Floraison

Berry sensation

Grey Goose

Combinacions amb ginebres:
Florals i afruitades.

Flor de raïm verd, ginebre, taronja, llima,
coriandre, regalèssia, cardamom verd, casia,
nou moscada i cubeba.
Sabor suau i equilibrat, de llarga durada,
deixant notes que recorden a una suau crema
d’ametlles.

Mixer aromàtic amb notes de fruits
vermells i notes de fruita d’ossos sense
ser dolç i embafador.

Aromatitzacions recomanades:
Fruits vermells, fruits de pinyol, cítrics taronges.

ESCULL LA TEVA
GINEBRA, VODKA O ROM:

Vox vodka

Suau i agradable al costat de les notes dolces,
s’aprecien certes notes lleument amargues.

Altres destil·lats: vodka.

Larios 12

Ciroc

Yuzu sensation

12 per els seus 12 botànics:
coriandre, clementina, ginebre, llima, llimona,
taronja, aranja, mandarina, mandarina
tangerina, nou moscada, arrel d’angèlica i flor
de taronger.
És d’un complex i delicat sabor, ginebra intensa
ideal per preparar amb cítrics.

Mombasa Club

Base de ginebre, perfectament conjuntat amb
coriandre i notes especiades.

Martin Millers

Elegant i amb un bell gust d’aroma de llimona
amb cridaneres notes florals.

Gin Mare

Botànics mediterranis com l’oliva arbequina,
farigola, alfàbrega i romaní.

Bloom

Sabor sedós i agradable, destaca l’Angélica
i baies de Cubeba, a més conté camamilla,
mare-selva i aranja.

Beefeater 24

Te xinès i japonès, aroma delicat amb notes
de ginebre i cítrics, sabor sedós i agradable,
records de te verd.

London n.3

6 botànics: 3 fruites i 3 plantes aromàtiques.
Pell d’aranja, taronja, ginebre italià, arrel
d’angèlica, cardamom i coriandre marroquina.

Citadelle

Aromes anís, flors, canyella, nou, fonoll,
regalèssia i una mica de fruita, sabor únic, suau
al paladar.

Fifty pounds

Ginebra superior seca i elegant, amb 11
ingredients botànics entre els quals destaquen
baies, llavors de coriandre, gra de Guinea, pell
de llimona i taronja ... i 3 ingredients secrets
mai revelats que els notes en el seu sabor únic,
complex i perfectament equilibrat.

Sabor suau, lleugerament dolç i enriquit pel
caràcter natural del raïm. Té un final fresc i net.

Vodka Finlandia

Elaborada amb aigua de glacera, transparent,
amb records a herba seca i cítrics. Sedosa i
agradable.

Kraken Black Spiced

Rom fosc. Mostra les notes dolços de cafè,
caramel i espècies. De cos mig i suau, amb un
final dolç i persistent.

Bacardi 8 anys

Rom fosc exquisit que es deixa envellir durant
vuit anys en petits barrils de roure, sent una de
les reserves de rom més antigues en el món,
per aconseguir el rom més suau del món.

COMBINA’LS AMB
ROYAL BLISS:
Tonic water

Tònica clàssica amb aromes cítrics gust llima i
llimona.
Combinacions amb ginebres:
Totes.
Aromatitzacions recomanades:
Cítrics grocs / verds i coordinats
(gingebre, cardamom ...)

Toc cítric taronja de yuzu (mandarina japonesa).

Margarita

Aromatitzacions recomanades:
Cítrics taronges (taronja aranja
mandarina) i coordinats.

Rom, llet de coco i pinya.

Altres destil·lats: vodka.

Pinya colada

Aperol Spritz

Aperol, Prosecco i taronja.

Caipirinha

Cachaça, sucre i lima.

Lemon

Llimona per compondre.

Gin Fizz

Aromatitzacions recomanades:
Cítrics grocs /verds i coordinats
(gingebre, cardamom...)

Sex on the beach

Destil·lats recomanats:
Ginebra, vodka, rom, whisky, tequila.

Black Russian

Orange

Taronja per compondre.
Aromatitzacions recomanades:
Cítrics taronges i verds i coordinats.
Destil·lats recomanats:
Vodka, rom, tequila, whisky.

Ginger Ale

Refresc amb notes de gingebre
lleugeres i matisos especiats i cítrics.

Tonic water zero sucre

Destil·lats recomanats:
Destil·lats vells.

Aromatitzacions recomanades:
Cítrics grocs / verds i coordinats
(gingebre, cardamom ...)

Lima/maduixa
Rom blanc, sucre moreno,
llima o maduixa, menta, soda.
Tequila, Cointreau, llima, sucre.

Aromatitzacions recomanades:
Cítrics taronges i verds i coordinats.

Combinacions amb ginebres:
Totes.

Mojito

Combinacions amb ginebres:
Cítrics (taronja) especiada i clàssica.

Altres destil·lats: vodka.

Per gaudir amb menys calories sense
renunciar al sabor. Notes de cítrics:
taronja i llimona.

COCKTAIL
TEMPTATIONS
9,50€

Ginebra, suc de llimona i soda.
Vodka, licor de préssec, suc de taronja i
grosella.
Vodka + Kahlua

SENSE ALCOHOL 			
San Francisco

Pinya / Llimona / Taronja / Granadina

Mojito

Sucre moreno, llima o maduixa, soda
*Si desitjeu qualsevol altre còctel,
si us plau, demaneu-lo al cambrer

Soda

Aigua de soda sabor neutre toc salí.
Aromatitzacions recomanades:
Depenent del destil·lat.
Destil·lats recomanats:
Qualsevol destil·lat.

Altres destil·lats: vodka.
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7,50

