DRINKAR & AVEC
AVEC – APOTEKARNS BARVAGN ERBJUDER
BUBBELDRINKAR
BELLA NOCHE

99:-

Apotekarns glögg med spännande smaker serveras med is, frukt
mousserande vin. Välj smak

TERANINO ROSÉ

115:-

En ljuvlig drink där Teraninos smak med rött vin, frukter och
kryddor gifter sig perfekt med en frisk Ros lemonad. Garneras
med rosblad. En smak explosion som förför alla!

Päron & Ingefära 2. Granatäpple 3. Hallon & Lakrits

Månadens Erbjudande

WHISKY
MACKMYRA VINTERGLÖD

35:- cl

Elegant, frisk och ekig med glöggtoner, inslag av apelsin, ingefära, tobal och vanilj.

ROM & CHOKLAD
Valfri Rom med choklad symfoni
100:- 2 cl
150:- 4 cl

APEROL SPRITZ

115:-

Italiens mest populära drink, frisk och fräsch med Prosecco och
smak av bitter Apelsin.

DISARONNO KISSES

115:-

Ljuvlig Italiensk passion! Mandellikör med Prosecco och smak
av Jordgubbe.

CHAMPAGNE SANGRIA

FLÄDERTIZER

115:-

Frisk drink med Hallandsfläder, lime & Appletizer. Smak av
svensk sommar!

GINGER 43

………………………...……………..
GIN & TONIC

125:-

Vi serverar vår GT på klassiskt vis med citonzest, is och tonic.
Vi erbjuder flera olika sorters kvalitets Gin och Tonic. Du väljer
själv eller ber oss överraska dig med vårt val.

115:-

Sommarkänsla med fräsch smak av Apelsin, Jordgubbar och
lime.
GARCIA COOLER

Uppfriskande och fräscht med Garcia Tequila Lemon, Cointreau, lime & Ginger Ale.

MACKMYRA JIN

MOJITO

HERNÖ GIN

Friska fläktar från Karibien med rom, lime & mynta.

115:-

HENDRICK´S ( serveras med gurka )

TONIC

IRISH COFFEE

30:- cl

Välbalanserad med fruktig och frisk karaktär av gröna äpplen,
kryddiga inslag av ingefära och citron med toner av knäck,
smörkola och lakrits.

115:-

En klassiker från Irland! Whisky med kaffe och vispad grädde,
vårt egna recept med honung ger ny touch.

MACKMYRA TONIC
SWEDISH TONIC

SPANISH COFFEE

115:-

FEVER TREE: 1. Premium Indian 2. Fläder
3. Meaditerranean 4. Lemon 5. Angostura

En spansk variant på Liquor 43, kaffe och vispad grädde. Ny
favorit?

ROM
Diplomatico Mantuano

30:-/cl

30:- cl

En rökig svensk Whisky med egen karaktär och auktoritet.
Toner av torv och enrisrök, mjuk vanilj och rostad ek.

LAPHROAIG QUARTER CASK

30:-/cl

En fantastisk mörk rom av högsta kvalitet av den torrare stilen.
Mantuano lagras på amerikansk vitek i upp till 8 år. Smaken är
torr med inslag av torkade fikon, aprikoser, fruktig choklad och
en spännande kryddighet tillsammans med vanilj. Passar fint
till en god choklad.

Diplomatico Reserva Exclusiva
MACKMYRA RÖK

115:-

GIN

AURA GIN KARBUN ( serveras med apelsin & ätbar
Aktiv Kol )

Elegant recept med bäriga toner, inslag av björnbär, svartavinbär, plommon, fikon och russin. Rökigt recept med ekig och
rostad karaktär, inslag av björnbär, svartavinbär, plommon,
fikon och russin.
MACKMYRA BRUKSWHISKY

Spaniens klassiska Liquor 43 ger denna drink varma toner av
vanilj, Ingefära och fräsch lime.

COINTREAU FIZZ

40:- cl

115:-

99:- 350:- Karaff

Fräsch vit Sangria med frukt och mousserande vin.

MACKMYRA PORTVINSMÄTTAT FAT

35:- cl

Skottlands stolthet! Maltig, mycket rökig och smakrik whisky
med tydlig gatkaraktär, inslag av torkade aprikoser, nötter,
apelsinskal och tjära.

En mjuk, elegant och komplex mörk rom med mycket smak och
härlig sötma. Denna rom lagras 12 år på små fat av amerikansk
vitek. En fantastisk fruktighet i smaken med härliga aromer av
kakao och toner av smörkola, mogen tropisk frukt och en fin
vaniljton som ger ett underbart avslut. Njut på egen hand eller
till en god choklad.

COGNAC
LIMONCELLO DI CAPRI
GRÖNSTEDTS XO

30:- cl

En utvecklad smak med lätt fruktighet och sötma, balanserad
ekkatraktär med knäckinslag. Njut till kaffet med en chokladbit!

Frisk, söt och fruktig smak med tydlig karaktär av citron och
örter. Serveras med is.

30:- cl

25:-cl

Italienska originalet sedan 1525! Söt smak av mandel, njutes
gärna med en Espresso och mandelkakor.

Druvig smak med fatkaraktär, inslag av citrusskal, kryddor och
vanilj.

30:- cl

Vi importerar dessa unika drycker från ett av de äldsta och
mest prisbelönta destillerier i Kroatien.

Vi är stolta att kunna låta Er njuta av Auras handplockade
kvalitets avec.

AURA GRAPPA MOSCATO
OROCHATA LICOR 43

XANTÉ POIRE AU COGNAC

APOTEKARNS ERBJUDER EXKLUSIVA AVECER FRÅN
AURA

Mycket hög kvalitet och har vunnit flera priser runt om i världen för sina fantastiska drycker.
DISARONNO

LARSEN VERY SPECIAL

25:- cl

25:- cl

Spaniens national likör. Söt smak av jordmandel, kryddor och
citrus. Tar Er till Medelhavet!

35:- cl

En unik Grappa från 100% Malvazija druvor som destillerats
fyra gånger, vilket ger en otroligt mild och delikat Grappa.
Vunnit guldmedalj som Kroatiens bästa Grappa. Helt klart en
av de främsta vi smakat!

En favorit! Cognac med fruktig smak av päron.
AURA RED WINE TERANINO
COINTREAU

30:- cl

GRAPPA
Frankrikes populära likör med smak av apelsin.
LE DICIOTTO LUNE

35:- cl

Från en av Italiens främsta Grappa producenter. Lagrad 18
månader på små fat från körsbär, ask, ek och robinia.

BAILEYS

Elegant och silkeslen med mjuka toner av vanilj.

Ljuvligt gräddig likör med söt smak av gräddkola, vanilj, choklad och aprikos med toner av Whisky.

KAHLUA

25:- cl

30:- cl
Mexikansk favorit! Söt likör med smak av ljuvligt kaffe.

Mjuk och ren smak av äpplen och fat med en angenäm bitterhet
i eftersmaken.

LES TRES TOÑOS NR 9 REPOSADO

25:- cl

En svensk klassiker! Söt smak med inslag av arrak, apelsin och
romrussin.
35:- cl

Balanserad, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av gula
päron, pomerans, lakrits, halm och vanilj.

AURA OLIVE AND ALMOND BRANDY

30:- cl

Ett destillat från äpple där oliver och Mandel från Istrien dragit
i 6 månader och sedan lagrats på franska fat i 2 år. En unik
smaksensation där Medelhavets pärlor möts i perfekt äktenskap. Underbar och njutes gärna med en god choklad med
mandel och olivolja.

AURA BISKA MISTLETOE BRANDY
TROSA PUNSCH

TEQUILA

En specialitet från Istrien med basen det unika röda vinet
Teran, destillat av äpple som smaksatts med 10 olika kryddor,
15 olika frukter och kanel. Påminner om ett fruktigt dessertvin,
lite som vår glögg med kryddiga toner. Njutes efter maten och
gärna till en god choklad.

25:- cl

CALVADOS
BOULARD CALVADOS VSOP

30:- cl

30:- cl

Ett destillat från äpple där Mistel från Kroatien dragit i 6
månader och sedan lagrats på franska fat i 2 år. Mistel Brandy
är helt klart den mest populära avecen i Istrien, känd som
magrensare och en husmedicin hos de flesta i regionen.

AURA FIG BRANDY

30:- cl

Ett destillat från Äpple där finaste fikon från Istrien dragit i 6
månader och sedan lagrats 2 år på franska fat. Underbar smak
av fikon med mjuka toner.

TERANINO ROSÉ

115:-

En ljuvlig drink där Teraninos smak med rött vin, frukter och
kryddor gifter sig perfekt med en frisk Ros lemonad. Garneras
med rosblad. En smak explosion som förför alla!

