
Backyards Dryckes-filosofi:
Gör det själv och gör det bra!
Vi plockar våra ingridienser genom säsongen 
själva och tillverkar sedan egna 
”small-batch” likörer.
vill man testa enskilda likörer och 
infuseringar är det bara att fråga. 

Detta är ett axplock på vad vi har plockat 
och tagit hand om i år.

Ängsyra, syrén, parkslide, rabarber, fläder, 
kamomill, älggräs, blåbär, björnbär, lingon, 
svartavinbär, Granskott, kottar, Fläderbär, 
Johannesört, Pors.  

Cosmo But Better       135:-
Vodka, cointreau, lemon and yuzu,
cranberry bitters

Chambord Margarita 135:-
Tequila, mezcal, homemade bramble liqure,
cointreau, lime, salt

Lingon Clover Club  135:-
Gin, vermouth, Homemade lingon liqure, 
lemon, sugar, egg white

Spruce Jenner   135:-
A fast running cocktail with spruce (granskott)
infused vodka, uemshu, liquerish bitter and lemon

Alaskan life   135:-
Blue berries, honey, camomille, lemon, Bourbon, 
salt and flower foam.

Blommor och bin  135:-
Rum, homemade elderflower and lilac liqure, absinte
moose gras, lemon, bitters and honey

--------------------STIFF-------------------------

Gentelmans Agreement  139:-
Twist on a negroni with some luxurious touches. 
Espresso infused campari with 
navy strength gin and a smooth vermouth

Award winning
Dry Martini    139:-
Thomas hemliga gin blend, 
cocchi americano, grape zest

Old fashioned   139:-
Bourbon, angostura bitters, sugar
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----------------Gin + Tonics----------------

Tanqueray + Yuzo Bliss tonic    135:-
Tanqueray är en gin destillerad med mängder av citron. 
En riktigt citrusbomb som får en rejäl kick av 
yuzo bliss tonic.

Okinawa  + Yuzo Bliss tonic  145:-
Gin på ris-bas från Japan. 
Tunga florala toner av djup enbär

Herno + Granskotts tonic  150:-
1 Hernö Dry Gin. Blommig med citrus toner
2 Hernö Old Toms. Len med blommiga inslag
3 Hernö Juniper. Tung, torr och mycket enbär

Roku + Yuzo Bliss tonic  135:-
Gin på ris-bas från Japan.
Destillerad med lokala örter som körsbärsblommor, 
bambublad, yuzo, och sichuan. 
En av Thomas absolut favorit Gin.

Hendricks + Fentimans tonic 140:-
En klassisk skotsk gin nuförtiden 
men revolutionerande när den kom. 
Destilerad med gurka, svartpeppar och rosbland
 

Monkey 47 + Fentimans tonic 155:-
Tysk gin, destillerad med 47 örter, lätt och blommig, 
noter av färnkål och mängder av enbär

Stigbergets gin + Nordic tonic 140:-
Blomming Gin tillverkad i hjärtat av Ringön 
av stigberget

Cannon Ball + Fentimans tonic 155:-
Navy stil. En tung gin med mycket svartpeppar 
och apelsin

Brockmans + Bliss tonic             140:-
Enorma mängder bär, skogsbär och mossig, perfekt i en 
Clover, fantastik som GT

West Winds + Bliss tonic  155:-
Smoooooth AF, från Australien, Tung och krämig

G-vine + Fentimans tonic  135:-
Druvbas istället för Kornbas, sötare och lätt

Rangpur + Bliss tonic   140:-
Lime, Massor av lime och enbär och grape
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