The best
Dam
cocktails
met

& TONIC

Dam
rak
Damrak

GIN
Ingrediënten:

Bereiding:

40ml Damrak Gin

1. Schenk de Damrak Gin in
groot wijnglas gevuld met ijs

150ml Tonic

2. Vul de rest van het glas
met tonic

2 sinaasappelschijfjes

3. Roer kort en garneer met
de sinaasappelschijfjes

PUNCH

Summer

DAM

Ingrediënten:

40ml Damrak Gin
15ml Bols Elderflower
150ml (Thomas Henry) Tonic

Bereiding:
1. Vul een glas helemaal met ijs
2. Schenk alle ingrediënten in
het glas en roer kort
3. Garneer met verse aardbeien
en munt

Verse aardbeien en munt (of ander vers fruit)

DAM

PALOMA
Ingrediënten:

Bereiding:

50ml Damrak Gin
10ml Limoensap
150ml (Thomas Henry)
Pink Grapefruit
Schijfje verse grapefruit
Zout (optioneel)

1. Maak de rand van het glas voorzichtig
een beetje nat met limoensap of water
en haal het daarna door een laagje zout
voor een mooi zoutrandje op het glas
2. Vul het glas daarna helemaal met
ijsblokjes
3. Voeg de Damrak Gin en limoensap toe en
top af met het grapefruitsap
4. Garneer met een schijfje verse grapefruit

BEST

DAM

Ingrediënten:

Bereiding:

ule
M
Mule
1. Vul een glas helemaal met ijsblokjes
2. Voeg eerst de Damrak Gin en limoensap toe en

top af met gingerbeer
50ml Damrak Gin
3. Garneer met een schijfje verse limoen en een
10ml Limoensap
takje verse munt of een plakje verse gember en
150ml Gingerbeer
maak af met een paar druppels angostura bitters
Schijfje verse limoen
Takje verse munt of plakje verse gember
Angostura bitters (optioneel)

Ingrediënten:

Bereiding:

DAM

BASIL

SMASH

1. Vul een glas helemaal met ijs
50ml Damrak Gin
2. Doe alle ingrediënten in een shaker met ijs
30ml Citroensap
en shake hard
15ml Suikersiroop
3. Schenk door een fijne zeef in het met ijs
gevulde glas en garneer met een takje verse
8 basilicum blaadjes
basilicum en het gedroogde sinaasappelschijfje
Takje verse basilicum
Gedroogd sinaasappelschijfje (optioneel)

Ingrediënten:

Bereiding:

50ml Damrak Gin
15ml Rozemarijn siroop
20ml Limoensap

1. Doe de watermeloen blokjes in een
shaker en muddle alles fijn
2. Voeg daarna de overige
ingrediënten aan de shaker toe
en vul af met ijs

125 gr Watermeloen blokjes

ROSEMARY &
WATERMELON

Gimlet

3. Schenk door een fijne
zeef in een coupe glas en
garneer met een takje
verse rozemarijn

Ingrediënten:

DAM

50ml Damrak Gin
20ml Citroensap
10ml Suikersiroop
10ml Bols Crème de Cassis
Schijfje verse citroen

Bereiding:
1. Vul een glas helemaal met
ijsblokjes
2. Voeg de Damrak Gin, citroensap
en suikersiroop toe aan een shaker
met ijs en schud hard
3. Schenk door een zeef uit in het
glas met ijs en giet de Crème de
Cassis erover. Garneer met een
braam en een schijfje verse citroen

BLE

Ingrediënten:

Bereiding:

1. Vul een champagne flute met (crushed) ijs
30ml Damrak Gin
2. Doe de Damrak Gin, citroensap en suikersiroop in
een shaker en dry-shake
10ml Citroensap
3. Leeg de champagne flute, doe de citroenschil
10ml Suikersiroop
in het glas, schenk de inhoud van de shaker in
het glas en top af met de champagne
100ml Champagne
Twist van citroenschilt

Dutch

75

NEGRONI

DAM
Ingrediënten:

Bereiding:

30ml Damrak Gin
30ml Galliano L'Aperitivo

30ml Zoete rode Vermouth
Sinaasappelschil

1. Vul een glas met ijs. Vul ook een mixing-glas met ijs en voeg hier alle ingrediënten aan toe
2. Roer de ingrediënten ongeveer 20 seconden rond in het mixing-glas zodat de ingrediënten
'verwateren'
3. Schenk door een zeef in het met ijs gevulde glas
4. Snijd een stuk sinaasappelschil af en pers de schil uit boven het glas om de oliën vrij te
laten komen. Leg daarna de sinaasappelschil als garnering op het glas

ingrediënten voor 6 glazen (1L):

Bereiding:
1. Schenk alle ingrediënten in een pan en

200ml Damrak Gin
verwarm alles langzaam (laat het niet koken)
2. Voeg de specerijen toe en laat ze
500 ml rode wijn (Rioja)
warme punch
200 ml vers sinaasappelsap weken in3. deSchenk
daarna alles door een
80 ml Monin kaneelsiroop
zeef in een hittebestendig(e)
en serveer met
Specerijen: sinaasappelschijfjes, glas/mok
achtergehouden specerijen en
verse sinaasappel
kruidnagel, steranijs en kaneel

PUNCH

DAM Winter

