ZAAKVOERDER EN BARTENDER

MAXIME CARLIER
BARMAN ZIJN IS NIET ALLEEN COCKTAILS CREËREN MAAR OOK
MENSEN GELUKKIG MAKEN EN HEN LATEN GENIETEN VAN EEN
AVONDJE UIT. ELKE COCKTAIL HEEFT EEN BETEKENIS VOOR MIJ, EEN
MOMENT WAARBIJ JE EVEN STIL STAAT.
IEMAND’S FAVORIETE COCKTAIL GEEFT HEEL WAT GEHEIMEN PRIJS
OVER ZIJN OF HAAR PERSOONLIJKHEID. FAVORIETE SMAKEN EN
GEUREN KUNNEN GERELATEERD WORDEN AAN DE VERSCHILLENDE
KARAKTERTREKKEN VAN DIE PERSOON. HET IS BELANGRIJK OM DE
JUISTE SMAKEN TE KOPPELEN AAN HET JUISTE INDIVIDU OM ZO DE
PERFECTE MATCH TE CREËREN OF DE JUISTE COCKTAIL AAN DE JUISTE
LIEFHEBBER AAN TE BIEDEN.

Cocktails
that are made
with love
takes time.
Thanks for
your patience.

This is
my life,
my passion!
Enjoy every drop,
every scent and
every experience.

THE

TOOLS
BARSPOON
Deze speciale lepel, ook wel roerlepel
genoemd, was oorspronkelijk ontworpen om
( je raadt het al) cocktails te roeren.
Barmannen gebruiken het ook om cocktail
ingrediënten te meten, aan te brengen en
soms te muddlen.
Omdat het gemaakt is van roestvrij staal,
is het duurzaam en gemakkelijk schoon te
maken. Bovendien heeft dit geen invloed op
de smaak van de drankjes zoals bij andere
lepels.
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THE

TALK
COCKTAIL
Een cocktail is een mengsel van minimaal
drie ingrediënten, waarvan er twee drinkbaar
moeten zijn en één alcohol moet bevatten.
Als het gemengde drankje maar uit twee
dranken bestaat, zoals een rum-cola, dan
is het een samengestelde drank (ook wel
mixdrank genoemd).

BITTERS
Een alcoholische kruidenmix die bedoeld
is om aan andere cocktails te worden
toegevoegd om zo de smaak te verbeteren.
Angostura Bitters is een van de meest
populaire merken en werd voor het eerst
uitgevonden door een Duitse arts voor
maagkwalen in 1824.

MUDDLEN
Stampen van kruiden en vruchten met een
muddler, vaak met wat suiker of een ander
condiment dat als schuurmiddel fungeert.
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THE

CLASSICS
COSMOPOLITAN
CITROEN WODKA / COINTREAU/ LIMOEN / CRANBERRY JUICE

Mogelijk werd deze al in de jaren dertig geschonken
en werd deze in de jaren zeventig herontdekt. In
de jaren negentig werd deze bekend bij het grote
publiek. Dit kwam onder andere doordat deze
vaak gedronken werd door het personage Carrie
Bradshaw uit de serie Sex and the City.

OLD FASHIONED WHISKY
OF RHUM

RIETSUIKER / PERRIER / WHISKY OF RHUM / ANGOSTURA

Op de Old Fashioned zijn vele cocktails
gebaseerd. Dit drankje zag het licht in de
loop van de negentiende eeuw en is één van
de oudste cocktails die er bestaat.

BELLINI
PERZIK / SIMPLE SIROP / COSTA RIPA ROSE

Deze cocktail werd uitgevonden door Guiseppe
Cipriani in Harry’s Bar, ergens tussen 1934 en 1948.
Deze verfrissende sparkling cocktail op basis van
witte perziken en prosecco brengt de sfeer van
Venetië snel dichterbij.
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SIGNATURE

COCKTAILS
THE BARREL
BARRELD HOME SPIRIT / OLD TOM GIN /
MARACHINO LIKEUR / SHERRY OLOROSSO

Deze mannelijke cocktail heeft een heel
uiteenlopende smakenpalet. Door de
whisky Wild Turkey krijg je de karamel en
de honingsmaak en een kleine hint van
rabarber terug in de mond. Het mixen van
de sherry Olorosso en de gin, samen met
een vleugje sinaas likeur, geeft deze cocktail
de ideale balans in de mond.

DOCTOR
DOCTOR ELEXIR / GINGER BEER / KANEELSIROOP
/ WALNOOT VERMOUTH

Deze cocktail werd geboren toen we
gedurende de winterperiode in Keulen
waren. In een lokale leuke pub stelde de
barman dit voor, en werden we verliefd
op dit drankje. Om deze cocktail ‘de onze’
te maken, voegden we huisgemaakte
kaneelsiroop toe aan onze variant.
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SIGNATURE

COCKTAILS
SHARE THE BEAR
GUMMY VODKA / VERMOUTH / SUIKERSIROOP / EIWIT /
CITROENSAP / LIMON BITTERS

Geïnspireerd op één van mijn fantasierijke
dromen. De gummy bears worden
geïnfuseerd in alcohol gedurende enkele
weken waardoor deze cocktail een zeer
aangename, zoete smaak krijgt. Een
absolute aanrader voor de ladies en de
zoetebekken.

THE RED ANGEL
KISS MY BERRIES VERMOUTH / FRAMBOZENSIROOP /
HOMEMADE BLACK FRUIT LIKEUR

Deze cocktail laat je rond zweven van genot
door de intense zoete smaken. Wanneer je
onze huisgemaakte likeur van zwart fruit
combineert met onze frambozensiroop en
een licht zuur tintje citroen, laat het geheel je
wegdromen als een engeltje.
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SIGNATURE

COCKTAILS
GLORIOUS CHESTNUT
GLORIOUS BASTARD WHISKY / KASTANJESIROOP /
SUPASAWA / GINGER ALE / EIWIT

De basis voor deze cocktail is een single
malt scotch whisky. We lieten deze
infuseren met boter, en combineerden dit
met een kastanjesiroop. Samen met een
toets chocolade vormt dit een heel zacht,
aangenaam geheel.

TASTE THE FEELING
COCA COLA SMOKEY / COINTREAU / RINQUINQUIN /
KANEELSIROOP / CITROENSAP / EIWIT

Taste the feeling zegt alles over deze cocktail. De nieuwe Coca
Cola signature mixers die onlangs zijn ontstaan, en werden
verdeeld over alle topbars van België. Onze favoriet is de
gerookte versie. Dus we kozen voor een mix met Cointreau,
Rinquinquin en een snuifje kaneel. Enjoy the feeling!
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SIGNATURE

COCKTAILS
A BULLEIT FROM HEAVEN
BULLEIT WHISKY / HONING-APPELSIEN SIROOP /
MARASHINOLIKEUR / RODE WIJN

Deze cocktail werd ontworpen voor onze pop-up bar bij Denis De Gloire.
Deze favoriet nemen we graag mee naar Mes Amis en laten we jullie graag
leren kennen. De honing-appelsiensiroop brengt de juiste smaken naar
boven in de Bulleit whisky, om zo een ideale cocktail te vormen. It is like they
say: “Like a bulleit from heaven”.

RED HOT CHILLI PEPPER
BY MIDAS
BULLEIT WHISKY / GINGER-HONING SIROOP / SUPASAWA
CHOCOLADE BITTER / GINGER BEER EN CHILI

Deze creatie komt uit Budapest in
samenspraak met een barman. Natuurlijk
hebben wij deze cocktail ons eigen twist
gegeven. De combinatie van de chili en
gember en de whisky heeft deze cocktail een
zeer mooie balans van smaken.
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SIGNATURE

COCKTAILS
FANCY CARROT
WORTELSAP / TANQUERAY GIN / HIERBAS LAS DUNAS

Deze cocktail is een beetje out of the box,
maar hiermee willen we bewijzen dat u
niet bang hoeft te zijn van een groente in
uw cocktail. Het zoete van de wortel wordt
aangelengd met wat citroenzuur, hieraan
voegen we dan een scheut gin toe. De
toevoeging van een kruidige likeur maakt het
tot een complexe maar heel lekkere cocktail!

PASSIONATA BY DARREN
COINTREAU / 43 LICOR / CITROENSAP / ANANASSAP / EIWIT

Passionata laat je nog een beetje genieten van
de zomerse temperaturen. De intense smaak
van passievrucht heeft je een licht zure toets in
de cocktail, maar wordt verder wel overheerst
door een zoete walm in de mond. Het uitzicht
van de cocktail laat je direct in de waan van
zomerse temperaturen.
Geniet “PASSIONATA”!

www.mesamiswaregem.be

facebook-f

Instagram

OLD BUT GOLD
FROM THE EARLY YEARS AT MES AMIS

GIN O’CLOCK
BY ST. BERNARDUS
TANQUERAY GIN / CYNAR / CITROEN /
ST BERNARDUS TRIPEL

Dit prachtig exemplaar is ontstaan in de
beginjaren van Mes Amis, en was toen
één van de meeste verkochte cocktails.
Ik wou iets unieks creëren, en waarom
niet iets met bier? Samen met een gin,
cynar en citroensap vormt dit een extreem
lekkere cocktail. Zeker aan te raden voor de
bierliefhebbers!

FRESH APPLE
CALVADOS / CITROEN / MUNT / CAVA

Deze oude classic van het huis “Mes Amis” is
zeer geliefd bij onze klanten. Dit alles wordt
samen met enkele stukjes granny smith en
takjes munt geshaked. Achteraf toppen we
dit af met cava. Het vormt een lekker fris en
sprankelend aperitief voor iemand die eens
wat anders wil dan een klassieke cava of een
glas champagne.
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