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Drinkmeny
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Välkommen till vår anrika bar på Hôtel Eggers. 

Hotellet invigdes 1859 men “American Bar” stod 

inte klar förrän år 1884 och var då en av de första 

barerna i Sverige som serverade riktiga cocktails. 

Vi vill låta våra gäster uppleva 1800-talet med 

genuint arbetade drinkar och klassiska cocktails i 

en tidsenlig miljö.



Eggers Royal

Detta har blivit lite av Eggers signaturcocktail. 
Det är en twist på den populära drinken  

Kir Royal. Här möter svarta vinbär & citron  
en skvätt punsch i en riktig smakexplosion  

som vi sedan avslutar genom att toppa  
glaset med bubbel! 

145:-

Källarmästar’n

Källarmästare är ett uttryck som uppkom  
på 1700-talets slut och refererar till den  
person som ansvarar för drycken på en  

restaurang eller hotell.

Som hyllning till denne mästare har vi  
tagit fram en cocktail med sex år lagrad  

bourbon som vi smaksatt med brynt smör,  
det blandar vi sedan med härlig punsch och 

några droppar kardemummabitters.

145:-

La Bohème

Jussi Björling skördade stora framgångar med 
denna oslagbara opera! En inspelning som 

skedde på rekordtid, precis så kom också denna 
cocktail till. En härlig London dry gin möter den 

söta rabarbern i Aperol, tillsammans med en 
skvätt citron, lite hallon och champagneskum  

så skapas en cocktail i samma klass som operan.

145:-

Svenander

En cocktail med en bas på olagrad rom som  
möter de söta tonerna från körsbär och portvin, 
här ihop med lite citron och socker. Drinken har 

vår bartender som kallas Sven komponerat.  
Ebba Eggers hette Svenander innan hon gifte 

sig, därför kallar vi drinken just Svenander.

145:-

Eggers 
signaturdrinkar

Drinkar har alltid spelat en central roll  
på Hôtel Eggers. Ända sedan Emil Eggers  
för över hundra år sedan lät installera en  
American Bar på hotellet har det skakats  

och rörts på denna plats.

Våra drinkar
  

Alla drinkar (4cl): 145:-/st
   

Red Parrot

Rom, citron, tranbärsjuice, sockerlag, körsbär.

Negroni

Gin, Campari, söt vermouth.

Side Car

Konjak, Cointreau, citron, socker.

Manhattan

Bourbon, sött vermouth, Aqustura bitters.

Old Fashion

Bourbon, socker, Anqostura bitters.

Gin Fizz

Gin, citron, sockerlag, äggvita.

Cosmopolitan

Gin, Cointreau, citron, tranbärsjuice.

Moscow Mule

Vodka, lime, ginger beer.

Dark ´n Stormy

Vodka, lime, ginger beer.
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