
MANGO FIZI MOJITO
Deze verfrissende drankje is een heerlijke variant op de klassieke mojito gemaakt met mango en verse munt, gemengd met

suiker en rum, aangevuld met sodawater
This refreshing drink is a delicious and mangolicious twist on the classic mojito made with mango and fresh mint, mixed

with sugar and rum, topped up with soda water

€ 9.50

VALLEY OF UTTARAKHAND
Deze drank uit Uttarakhand is de perfecte balans van rum, suiker en bruisend water doordrenkt met verse munt en stukjes limoen

This intoxicating drink from Uttarakhand is the perfect balance of Rum, Sugar and sparkling water Infused with fresh
mint and chunks of limes.

€ 9.50

JOURNEY OF INDICIOUS 
Deze cocktail combineert whisky en honing - uitgevoerd met de frisheid van limoen, munt en sinaasappel om de behaaglijke

warmte van whisky te versterken en de zijdeachtige diepte van honing op te fleuren
The cocktail power couples whiskey and honey both well - executed with the freshness of lime, mint and Orange to

enhance whiskey’s cozy warmth and brighten honey’s silky depth

€ 9.50

DOWKI IN MEGHALAYA 
Begin je Tequila-avontuur met deze fascinerende cocktail van Meghalaya, gemaakt van limoen met een vleugje sinaasappel,

een fruitige drank waaraan Tequila een aards, halfzoet element toevoegt
Kick off your Tequila adventure with this fascinating cocktail from Meghalaya made using lime with a hint of orange, a fruity

drink to which Tequila brings an earthy, semi-sweet element.

€ 9.50

THE BEAUTY OF BRAHMAPUTRA
Een traditioneel drankje uit Asam is de perfecte balans tussen zoet en zuur met een scheutje eiwit (optioneel), en benadrukt

de heerlijke smaak van whisky.
A Traditional drink from Asam is the perfect balance of sweet and sour with a dash of egg white(optionally), highlights the

wonderful flavour of whiskey.

€ 9.50

KASHMIR DIARIES 
Deze kenmerkende cocktail is gemaakt met Cognac gecombineerd met gember, honing, vers geperste sinaasappel en
warm water met natuurlijke kruiden en specerijen uit Kasjmir, een perfect drankje om je in de winter warm te maken
This signature cocktails is made with Cognac combined with ginger, honey, freshly squeezed orange and warm water

along with the very special natural herbs & spices from the Kashmir, a perfect drink to make your winter warm.

€ 9.50

BEAUTY OF KOVALAM BEACH 
Gin en Tonic samen met citroen en gember, doordrenkt met natuurlijk zoete kokossmaak voor de verfrissende, gezonde cocktail.
Gin and Tonic along with its two happy bedfellows lemon & ginger and infused with naturally sweet coconut flavour for the best

refreshing, healthier cocktail

€ 9.50

THE CITY OF JOY 
Wodka gecombineerd met de zoete-scherpe smaak van cranberrysap met een vleugje citroen om je dag vrolijk te maken

Vodka paired with the sweet-tart flavour of cranberry juice with a final touch of  "Gandharaj" lemon (speciality of Kolkata) to
make your day joyous

€ 9.50

THE SECRETS OF GOA 
Een populaire, traditionele en verfrissende drank uit Goa, gemaakt met Braziliaanse Rum - Cachaca in limoen en suiker met een

subtiele Indiase twist
A popular, traditional and refreshing drink from Goa, made with Brazilian Rum - Cachaca in muddled lime and sugar with subtle

indian twist

€ 9.50

COCKTAIL MENU



CHERRIES AND WATERMELON SLUSH
Deze verfrissende mocktail bevat weinig suiker en geeft je een avond vol met energie

Low in sugar, this refreshing mocktail will energize your evening

€ 9.50

SUNDAY
Gin en Tonic met vanillesiroop, sinaasappel en Kaffir limoen

Gin and Tonic with vanilla syrup, orange and Kaffir lime

€ 7.50

INDICIOUS GIN CONCOCTION | INDICIOUS GIN-BROUWSEL

INDICIOUSINDICIOUS
Indian Multi Cuisine RestaurantIndian Multi Cuisine Restaurant

MOCKTAIL MENU

SATURDAY 
Gin en Tonic met lavendelsiroop, rozenblaadjes en limoen

Gin and Tonic with lavender syrup, rose petals and lime

€ 7.50

FRIDAY
Gin en Tonic met komkommer, koriander en limoen

Gin and Tonic with cucumber, coriander and lime

€ 7.50

THURSDAY
Gin en Tonic met komkommer, rozemarijn, sinaasappel en limoen

Gin and Tonic with cucumber, brunt rosemary, orange and lime

€ 7.50

WEDNESDAY
Gin en Tonic met komkommer, limoen & rozensiroop

Gin and Tonic with cucumber, lime & rose syrup

€ 7.50

MONDAY
Gin en Tonic met druivenfruit, basilicum, roos, limoen en bubbelsplash

Gin and Tonic with grape-fruit, basil, rose, lime and bubble splash

€ 7.50

MINT ZING 
Dit verfrissende drankje, boordevol vers fruit en kruiden. Het is een caloriearme zoete fruitige drank die je spijsvertering

een gezonde boost zal geven!
This refreshing drink, loaded with fresh fruits and herbs. It’s a low calorie sweet fruity drink that will give your digestive

system a healthy boost!

€ 9.50

VIRGIN RED CIDER
Deze mooie en gezonde drank gemaakt van appelsap en cranberrysap is een must om je dorst te lessen.

This beautiful and healthy drink made with apple juice and cranberry juice to quench your thirst.

€ 9.50

SPICY CHILLI MANGO VIRGIN MOJITO
Een unieke combinatie tussen mango's, groene pepers en gember met sodawater voor een verfrissende mocktail voor de

mangoliefhebbers.
A tasty and unique affair between mangoes, green chillies and ginger topped with club soda to make a refreshing and fun

mocktail for mango lovers.

€ 9.50

TUESDAY 
Gin en Tonic met huisgemaakte gekruide siroop limoen

Gin and Tonic with homemade spiced syrup lime

€ 7.50
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