COCTAILS , DRINKAR & AVEC
APEROL SPRITZ
En frisk och fräsch drink med härlig smak av soliga Italien. Aperol med smak
av bitter apelsin tillsammans med fruktig Prosecco & Soda.
95:95:COINTREAU FIZZ STRAWBERRY
Frisk och fräsch sommardrink med smak av apelsin, lime & jordgubbar. Serveras med massor av krossad is
115:115:GINGER 43
Spaniens välkända vaniljlikör med frisk lime & Gingerale. Serveras med massor av krossad is. En fräsch sommarfläkt!
115:115:APPELTIZER 43
Spaniens välkända vaniljlikör med frisk lime & Appeltizer. Serveras med massor av krossad is. En fräsch sommarfläkt!
115:115:HENDRICK’S CUCUMBER & TONIC
Hendrick’s gin är komplex, enbär och citrus ger den typiska ginsmaken, men
under de översta lagren döljer sig mängder med andra smaker. Gurka är påtagligt, liksom kamomill och doftrika blommor. Serveras med gurka, is & en
lyxig Fever Tonic.
115:115:MOJITO
En fläkt av Karibien med rom, lime, mynta och krossad is. En klassiker som
Apotekarns gör med sin speciella touch!
115:115:-

WHISKY
Mackmyra Vinterdröm
En fruktig och kryddig single malt Whisky som tillverkas i begränsad upplaga.
Whiskyn är ett samarbete med Plantation Rum och har delvis finish lagrat på
fat som tidigare lagrat deras Barbados och Jamaica rum. Resultatet är en mjukt
ekig whisky med toner av apelsin, vanilj, arrakskryddor och demerarasocker.
En karibisk kärleksaffär!
30:30:- cl
Mackmyra Brukswhisky
En spännande och välbalanserad Whisky skapad för att njutas vid alla tillfällen. En ungdomligt fruktig och frisk karaktär av gröna äpplen med kryddig
smak av ingefära och citrus, med toner av knäck, smörkola och lakrits. En förförisk Whisky som du lätt tar till ditt hjärta!
30:30:- cl
Mackmyra Svensk Rök
Med toner av torv och enrisrök, mjuk vanilj och rostad ek. En rökig whisky
med egen karaktär.
30:30:- cl

AVEC
APOTEKARNS Barvagn erbjuder::
WHISKY
LAPHROAIG QUARTER CASK
Maltig, mycket rökig, smakrik whisky med tydlig fatkaraktär, inslag av torkade
aprikoser, nötter, apelsinskal, jod och tjärpastiller.
35:35:-/cl
CALVADOS
BOULARD CALVADOS VSOP
Mjuk och ren smak av äpplen och fat. Liten angenäm bitterhet I eftersmaken.
30:30:- /cl
ROM
DIPLOMATICO AÑEJO
Doften och smak är stor av choklad, kaffe och vanilj från
fatlagringen , smaken även kanel och hasselnöt. 28:28:-/cl
COGNAC
GRÖNSTEDTS XO
En utvecklad Cognac med lätt fruktighet och sötma, balanserad ekkaraktär
med knäckinslag. Njutes gärna till kaffet med en god Choklad. 30:30:-/cl
LARSEN VERY SPECIAL
Druvig smak med fatkaraktär, inslag av citrusskal, kryddor och vanilj.
30:30:-/cl
GRAPPA
LE DICIOTTO LUNE
Från en av de främsta Grappa producenterna, lagrad 18 mån på små fat av
körsbär, ask, ek och robinia.
Elegant och silkeslen med mjuka toner av vanilj.
30:30:-/cl
TEQUILA
LOS TRES TOÑOS NR 9 REPOSADO
Balanserad, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av gula päron, pomerans,
lakrits, halm och vanilj. Serveras rumstempererad som avec. 35:35:-/cl

AVEC
APOTEKARNS Barvagn erbjuder::
ÖVRIGT
Orochata Licor 43
Söt spröd smak av jordmandel, kryddor och citrus från Medelhavet.
Inspirerad av Horchata som är Spaniens nationaldryck och tillverkas av jordmandel blandad med socker, smaksatt med kanel och citron.
Orochata 43 är stöpt ur spansk tradition och sprudlar av spansk passion!
25:25:-/cl
TROSA PUNSCH
Mycket söt, simmig smak med inslag av arrak, apelsin och romrussin. Serveras vid cirka 40°C till ärtsoppa, eller iskall som avec. 25:25:-/cl
LIMONCELLO DI CAPRI
Söt, fruktig smak med tydlig karaktär av citron, inslag av citrusskal och örter.
25:25:-/cl

