
 

 

            

                CocktailCocktailCocktailCocktail    

     Cocktail (engelska för tuppstjärt) är en drink, blandad av olika  

     Sorters spritdrycker. Den första cocktailen blandades i USA på  

     1800-talet. Cocktailseden blomstrade särskilt under mellankrigs- 

     åren, då cocktailpartyt blev populärt som umgängesform. 

 

     Här på Kung Carls Sprit & cocktailbar serverar vi cocktails  

     från förr och nu. Historiska drinkar blandas med våra egna  

     kreationer. Testa gärna någon av våra mellanrätter som är  

     smakanpassade till drinkarna. 

 

     Våra cocktails är blandade med färska råvaror och ett brett  

     utbud av det bästa vad världens destillerier har att erbjuda.   

 

     Drinkarna innehåller 5-6 cl sprit beroende på recept. 

 

     Pris 145 kr    

    

    

    

    

    

            French 75French 75French 75French 75    

      Tanqueray No10 

      Champagne 

      Citron 

      Sockerlag 

      Äggvita   

      Denna cocktail blev till 1915 och kombinationen  
      i drinken skulle ge samma kick som om man blev  
      skjuten av en French75mm. 

 

      Yves KleinsYves KleinsYves KleinsYves Kleins    

      Bombay 

      Cointreau 

      Blå färg 

      Sockerlag 

       Den franska konstnären som hade sin första utställning  

        1957 med färgen IKB. 

         IKB ingick som ingrediens i cocktailen som serverades  

         på vernissagen och som gav den överraskande effekten  

         att gästerna kissade blått. 
 
 

       

                



 

 

            Dry ManhattanDry ManhattanDry ManhattanDry Manhattan    

      Bourbon/Rye 

      Vermouth 

      Angostura 

      Cocktailbär 

       Dracks av ”The Rat Pack” som bildades 1959 av  
      Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Jr.  
      Drick den som Sinatra och välj  Jack Daniels.  
 
     ”You only live once, and the way I live, once is enough”  
     – Frank Sinatra 

 

      Singapore SlingSingapore SlingSingapore SlingSingapore Sling    

      Beefeater 

      Bénédictine 

      Cherry Herring 

      Ananas 

      Citron 

      Sockerlag 

      Äggvita 

       1916 uppfanns drinken av en bartender vid namn  
      Ngiam Tong Boon som jobbade i baren på Raffles Hotel  
      i Singapore. Han gjorde en sötare drink så kvinnor också  
      ville dricka. Startskottet för salongsberusnings-revolutionen. 
 

            Garbo CocktailGarbo CocktailGarbo CocktailGarbo Cocktail    

      Tanqueray 

      Punsch 

      Citron 

      Sockerlag 

      Äggvita 

      ”Anna Christie”  ”Give me a whiskey, ginger ale on the  
       side and don’t be stingy baby”  
               – Greta Garbo 
 
       Hon var en av de absolut störta stjärnorna. 1930 spelade  
       Greta Garbo in sin första ljudfilm som fick namnet 
      ”Anna Chistie”. 
        
       

      iCocktailiCocktailiCocktailiCocktail    

      Plantation Gran Reserve 

      Jim Apple 

      Lime 

      Citron 

      Persika 

      Sockerlag 

       Den 24 januari 1984 uppenbarar sig framtiden på en scen.  
      Steve Jobs gick bort 2011, men hans livsverk fortsätter att växa.  
      Världens största varumärke - Apple Inc. Ägna en tanke åt hur  
      världen hade kunnat se ut om den här lanseringen misslyckats  
      och gått i graven 1984. 

            VioletteVioletteVioletteViolette    



 

 

      Viol 

      Bombay 

      Chambord 

      Lime 

      Citronsyra 

      Äggvita 

      Sockerlag 

      Tablettasken viol är en gammal och fortfarande existerande  

        godissort. Blommor, blad och rötter innehåller A- och  

        C-vitaminer. Dick den för att hålla hälsan i behåll!.  
 
 

      Harry´Harry´Harry´Harry´s Pick me ups Pick me ups Pick me ups Pick me up    

      Martell VSOP 

      Citron 

      Grenadine 

      Champagne 

      Äggvita 

      Bollinger är ett champagnehus grundat 1829 i Aÿ av  

       Hennequin de Villermont, Paul Renaudin och Jacques Bollinger.  

       Det ägs och styrs idag av femte generationen efter  

       Jacques Bollinger. 

 

 

                

            Cloud9Cloud9Cloud9Cloud9    

      Hjortron 

      Plantation 3-Stars 

      Apricot Brandy 

      Galliano 

      Vaniljsocker 

      Citron 

      Sockerlag 

      Äggvita 

      Plantation 3-Stars är en blandning av rom från tre öar. 

       Trinidad (lagrad 2-3år), Barbados (ung rom) och 

       Jamaica (äldre rom.) En välbalanserad blandning där  

       smakerna från de olika öarna kommer fram.             
 
 

     CherrybombCherrybombCherrybombCherrybomb    

      Körsbär 

      Tito’s 

      Cherry Herring 

      Chambord 

      Citron 

      Sockerlag 

      Äggvita 

      Peter Herring är en dansk likörtillverkare och framförallt  

       känd med den körsbärslikör som är uppgiven efter honom, 

       Cherry Herring. Denna har tillverkats sedan 1818. 

                



 

 

            Oaxaca Old FashionedOaxaca Old FashionedOaxaca Old FashionedOaxaca Old Fashioned    

      Mezcal 

      Tequila 

      Chockladbitter 

      Agavesyrup 

      Mescal är ett samlingsnamn på destillerad spritdryck 

       tillverkad av arter i agavesläktet som råvara. 

       Mescal betraktas av många som tequilans  

       "fattiga kusin”, vilket det inte hålls med om i Oaxaca  

       där mescalen tillverkas. 

    

                

            GGGGGGGG    

      Bombay 

      Cartron Grape 

      Grapefrukt 

      Lime 

      Sockerlag 

      Äggvita 

       Gin är en destillerad spritdryck smaksatt med enbär.  

        Gin uppfanns i Nederländerna under 1600-talet av läkaren 

        Franciscus Sylvius. Som många andra alkoholsorter används  

        gin från början som medicin för att behandla problem som 

        njurproblem, gallsten och gikt. 

  
 

 
          
 
      


