
LA PÓCIMA
Atreveix-te a tastar la nostra recepta 
secreta… xst, diuen que encisa!

Juguem? Descobreix dins de les nostres 
matrioskas, el nostre còctel suprem de Pisco 
el Governador, maduixa i flor de saüc.

Un còctel amb molta personalitat a base 
de pomelo, rom Bacardí, Cointreau, notes 
florals d’hibiscus, el frescor de les fulles 
d’espinacs, suc de nabius i la nostra diva, 
l’escuma.

El retrobament més sweet: rom Plantation, 
mango, fruita de la passió, pinya, taronja i 
violeta.

Ets cítric però dolç? Igual que el nostre 
còctel insígnia amb ginebra Citadelle, fruita 
japonesa cítrica yuzu, suc de pinya i xarop 
de pebre rosa.

Ron Bacardí Superior, suc de llima fresca 
amb un toc de sucre i llima.

Si estaves desitjant un aperitiu refrescant, 
deixa de buscar… ja l’has trobat! Aperol, 
cava, soda i el punt cítric de la taronja.

Des de Waikiki Beach! Rom Bacardí 
Superior, blue curaçao, suc de pinya, 
crema de coco i suc de llima.

Variant exquisida del Daikiri clàssic barrejat 
amb maduixes fresques.

2,5€
12€

8€

9€

8,5€

LADY RUSSIAN

DIVA CÍTRICA 

VIOLETA I MANGO

CITRUS

DAIKIRI 

APEROL SPRITE 
CLÀSSIC

BLUE HAWAII

DAIKIRI DE MADUIXA

7,5€

7€

5,5€

8,5€

7€

IVA inclòs

ELS NOSTRES
TOP



DEMÀ
MATINO

LEGENDS
NEGRONI
L’aperitiu perfecte elaborat amb ginebra, 
Martini rosso, Campari i un toc fresh de 
pell de taronja.

Mojito en su versión sooo sweet. Ron 
Bacardí Superior, menta fresca, limas 
frescas ,toque de soda y azúcar

La nostra versió més descarada: Ginger 
beer, orgeat, fruita de la passió, suc de 
taronja i llimona.

Del Carib al cor de Barcelona! Rom Bacardí 
Superior i Havana club 5 amb suc de pinya i 
crema de coco.

El més conegut dels còctels: rom Bacardí 
Superior, menta fresca, llimes fresques, 
sucre i un toc de soda.

El més fresquet sense alcohol! Soda, llima, 
menta, angostura i un toc de sucre.

Un clàssic entre els clàssics, un aire mexicà 
amb tequila Sauza, Cointreau i suc de llima.

Feel the sunrise: suc de taronja, pinya, 
préssec i grosella.

Desperta la teva passió! Vodka Sky, fruita 
de la passió, suc de llimona, xarop de 
canyella i ginger beer.

7€

5,5€

6,5€

6,5€

MOJITO DE 
MADUIXA

SEX ON THE 
BEACH

PINYA COLADA 

MOJITO

MOJITO 
SENSE ALCOHOL

MARGARITA

SAN FRANCISCO

CAIPIRINHA

6,5€

5,5€

6,5€

5€

7€

IVA inclòs

0% 
alcohol



TIPICAL

G&T LEMON &LIME
Citadelle amb pell de llima i de llimona i 
tònica Royal Bliss clàssica, que potencia i 
complementa la barreja amb els aromes 
cítrics lleugers de la llima i la llimona.

Citadelle amb taronja i canyella. 
Acompanyat amb tònica Yuzu Sensation, 
amb toc cítirc, taronja, flor de tarongina i 
fulles de taronger.

Citadelle amb rodanxa de pomelo i 
combinada amb tònica amb notes de fruits 
vermells, préssec i albercoc.

El més refrescant. Ginebra Hendrick’s amb 
rodanxes de cogombre i tònica clàssica.

9,5€

9,5€G&T  TARONJUS

G&T POMELUS

G&T  HENDRICK’S 
CLÁSICO 

9,5€

9,5€

IVA inclòs

COPOT DE SANGRIA
DE VI NEGRE
7€

COPOT DE SANGRIA 
AMB BOMBOLLES
8€

ELS NOSTRES 
GINS by 
CITADELLE


