
  Cocktail kaart 

 



Aperol Spritz, €5,25 

Het is ongetwijfeld het bekendste aperitief in 

Italië.  Hoofdingrediënt is aperol aangelengd 

met prosecco en bruiswater . Geserveerd met ijs 

en sinaasappel. Alc. 11 % 

 

Tequila Sunrise, €5,50 

Het is een heerlijke, pittige cocktail en heeft 

Tequila als grote bron.  Verder wordt deze 

gemaakt met jus d’orange en grenadine ge-

serveerd met ijs en sinaasappel. 

Hugo Spritz, €4,25 

Een zomerse spritz van Hugo. Het hoofdingrediënt 

is vlierbloesemsiroop en dat wordt aangelengd met 

prosecco.  Alc. 5,9 % 

Gin Tonic Gordon,  €5,50 

De verfrissende jeneverbes vormt het hart van 

Gordon’s Gin. Deze basis krijgt zijn eigen smaak 

door het mengsel van natuurlijke kruiden en spe-

cerijen, de zogenaamde ‘botanicals’. Een lichte  

citruszweem vervolmaakt het geheel.  Alc. 6,4 % 

Gin Tonic Hendricks, €7,50 

In aanvulling op de traditionele jeneverbes, ge-

bruikt Hendrick’s Bulgaarse roos en komkommer 

om aan haar smaak toe te voegen en deze zowel te 

verbeteren en extra dimensie te geven.  Alc. 6,4 % 

Limoncello Spritz, €5,25 

Ontdek de sprankelende, verfrissende Limoncello 

Spritz. Een fantastisch huwelijk van fruitige  Villa 

massa Limoncello en heerlijk mousserende           

Prosecco.  Alc. 11 % 

Dry Martini, €3,90 

De enige echte Martini is natuurlijk de 

klassieke Dry Martini. De olijven en de 

olie zorgen voor een appetijtelijk hartige 

twist. Alc. 15 % 

Green Spring 43, €5,50 

Een mix die zowel ‘komkommerfris’ als 

‘Licor 43 zacht’ smaakt! Is gemaakt met 

43, tonic en limoensap hij wordt geser-

veerd met ijs en komkommer. Alc. 6,4 % 

Cuba Libre, €5,50 

Cuba Libre is een klassieke cocktail die be-

hoort tot de zogenaamde longdrinks. Deze 

wordt gemaakt met Havanna bruine rum, cola 

en limoen partjes. Alc. 7,3 %  

 

Alc. 9,1% 



Desperados 

per stuk € 4,- 

is een bier met toegevoegd tequila-aroma. Daarom 
heeft het ook een zoete smaak, in tegenstelling tot 
een gewone pils. Het bier waar Desperados van 
gemaakt wordt is een lager bier. Alc. 5,9 % 

 

Share a Bucket!!  

Bucket: 6 stuks voor 
de prijs van 5 !! 

Neem ook eens een kijkje in onze: 

• Eindeloos Genieten kaart; 

• Al a Carte kaart; 

• Senioren kaart; 

• Ijs/Dessert kaart; 

• Koffie kaart; 

• Borrelkaart; 

• Bier kaart. 

 

Brikke Oave regelt ook diverse feesten, partijen en 

bijeenkomsten voor u van A t/m Z. Heeft u hierover 

vragen neem dan contact met ons op. 

 

Info@brikkeoave.nl 

045 525 68 68 

Www.brikkeoave.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tequila_(drank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lager_(bier)

