Beste gast, welkom bij Aloha.
Je staat op het punt om aan een reis te beginnen wat
je zal meenemen naar de tropische eilanden van de
Cariben, de stranden van Latijns-Amerika en het beste
van Amsterdam. Dit willen we doen door je te
introduceren in Tiki cocktail stijl.
Ons menu is voornamelijk gebaseerd op rum, deze
variëren van een funky rum van het zonnige Jamaica
naar een rum een uiterst soepele uit de Andes
gebergte in Venezuela. Deze zijn rums worden
gecombineerd met verse sappen, huisgemaakt siropen
en premium mixers wat resulteert in een selectie
cocktails die je zeer zeker zal verrassen. Mocht je nou
niet van rum houden heb je ook nog genoeg cocktails
die een ander basis drank hebben. Kortom, voor ieder
wat wils. Of je nou alleen bent, met je date of een
groep vrienden of vriendinnen wij hebben wat je
zoekt. Mocht het zo zijn dat je toch een verzoek
schroom je niet om dat te vragen aan ons bar
personeel, zij zullen meer dan blij zijn om je te
helpen.
Mahalo

TIKI CLASSICS
Painkiller € 9.50

Onze variant van de Piña Colada, gemaakt met Caribische
Gold rum en ananassap.
Bacardi Oro // Ananassap // Sinaasappelsap // Kokosroom //
Pineapple Syrup

Mai Tai € 11.00

De Mai Tai is de Tiki-cocktail en kan hier dus niet op de
kaart missen. De smaak van geroosterde amandel gaat
perfect samen met limoen en Caribische Gold rum

Bacardi Oro // Limoensap // Suikersiroop // Orgeat // Disaronno //
Cointreau

Zombie € 15.00

LET OP: Bestel niet meer dan 2 op 1 avond! Onze
krachtigste cocktail herrijst je uit de dood, en verwent je
smaakpapillen! 3 verschillende dranken gemixt met verse
fruitsappen geven een sterke kick aan dit drankje. Niet
voor zwakkelingen!

Bacardi Blanca // Luxardo Maraschino // Absint // Grapefruitsap
// Grenadine // Suikersiroop // Limoensap // Angostura

Piña Colada € 9.50

If you like Piña Coladas, and getting caught in the rain!
Bacardi Blanca // Ananassap // Kokosroom // Suikersiroop

Dark ‘N’ Stormy € 9.50

Een écht piratendrankje, gemaakt met Caribische zwarte
rum. Vernoemd naar een wolk waar de stoerste zeemannen
zich zelfs niet in wilden bevinden. ARRR!
Bacardi Carta Negra // Ginger Beer // Limoensap

ALOHA SIGNATURES
Aloha Hurricane € 10.50

Onze house special! Laat je verrassen door een blend van
witte en donkere rum, tropisch fruit en een venijnige kick
van Plantation overproof rum
Bacardi Blanca // Bacardi Oro // Passievrucht // Ananas //
Limoensap // Suikersiroop // Plantation OFTD

Caribbean Mule € 12.50

Een spin-off van de welbekende Moscow Mule. Deze is
gemaakt met Venezolaanse triple aged rum en Falernum
wat de smaak van licht geroosterde amandelen en de
pittigheid van gember mooi naar voren brengt

Diplomatico Mantuano // Falernum // Limoensap // Ginger Beer

Don Beach Mule € 12.50

Een perfecte blend van donkere rum, verse sappen, pittige
gember en een warme gloed van kaneel. Een terecht
eerbetoon aan de grondlegger van Tiki cocktails, Don the
Beachcomber
Plantation Original Dark // Limoensap // Kaneel Siroop //
Grapefruitsap // Ginger Beer

Gold Fashioned € 11.00

Deze Old Fashioned gemaakt met 8 jaar gerijpte Bacardi is
goud waard! Onze variant op deze klassieker brengt de
aroma’s van pruim, nootmuskaat en vanille perfect naar
voren. Verder zorgt de suikerriet siroop en Molasse Bitters
voor een mooie ronde finish.
Bacardi Reserva Ocho // Suikerriet siroop // Molasse Bitters //
Sinasappel

Three Little Birds € 15.00

Deze mix van Jamaicaanse Pot Still rum, ananas en
bananen likeur zal het niet meezingen met Bob Marley erg
lastig maken. ‘This our cocktail to you-ou-ou’
Plantation Xaymaca // Giffard Banana Liquor // Ananassap //
Limoensap

Bitter Summer € 11.00

Soms moet je in het leven een bittere pil slikken maar
deze cocktail kan je beter omschrijven als een bitter sweet
symphony. Deze zomerse cocktail is gemaakt met Bosford
gin en onze huisgemaakte Bitter Summer blend. Je nieuwe
terras favoriet is geboren!
Bosford Gin // Munt // Martini Reserva Especiale // Grapefruitsap // Passievrucht // Suikersiroop

Happy Hawaiian € 12.50

Ooit een sippe Hawaiiaan gezien? Wij ook niet. Deze
cocktail zal je omarmen met een heerlijke gloed van
kaneel wat perfect aansluit bij de tropische smaken die je
krijgt van passievrucht en ananas.
Plantation Pineapple // Passievrucht // Ananassap // Kaneel
Siroop // Suiker Siroop

Cherry Tai € 11.00

Deze funky cocktail wordt ook wel gezien als de volwassen
broer van Haribo. Hij is gemaakt met een mix van 100%
Jamaicaanse Pot Still rum en afgetopt met een Cherry
Soda van Three Cents. De frisheid van de munt zal ervoor
zorgen dat je er geen genoeg van kan krijgen.

Plantation Xaymaca // Orgeat Cordial // Three Cents Cherry Soda
// Munt

Rum Paloma € 11.00

Zoet, zuur, zout en bitter. Deze cocktail heeft aan smaak
geen gebrek. De combinatie van Grapefruit soda en
Trinidadiaanse witte rum maken dit roze drankje wat
minder schattig dan je eerst dacht.

Plantation 3 stars // Limoensap // Three Cents Pink Grapefruit
Soda // Grapefruit

PEOPLE’S FAVOURITES
Porn Star Martini € 10.50

Trek je stoute schoenen maar aan, dit is een tijdloze
favoriet!

Below 42 Vodka // Passievruchten puree // Vanillesiroop //
Prosecco

Espresso Martini € 10.50

Zeg nee tegen je after-dinner dip met onze Espresso
martini! De Frangelico zorgt voor een nootachtige
verrassing. Koffie en een feestje in een glas!
Below 42 Vodka // Espresso // Kahlua // Frangelico //
Suikersiroop

Mojito € 10.00

Waarschijnlijk de eerste cocktail die je ooit hebt
geprobeerd. Dompel jezelf onder met deze klassieker
gemaakt met witte rum, verse munt, en limoen!
(Make it royal with prosecco +2.00)
Bacardi Blanca // Limoensap // Suikersiroop // Bruiswater

Daiquiri € 9.00

Simpel maar elegant, een onmisbare klassieker: Sterk,
zuur, zoet en simpel!
Bacardi Blanca // Limoensap // Suikersiroop

Moscow Mule € 9.00

Een cocktail met een kick! Kruidige ginger beer geeft een
aangename tinteling die perfect combineert met onze
aromatische bitters.

42 Below Vodka // Limoensap // Ginger beer // Angostura Bitters

MOCKTAILS
Alle ingrediënten voor een feestje, zonder de kater!

Nojito € 7.5
Sprite // Limoensap // Suikersiroop // Bruiswater // Munt //
Limoen

Virgin Apple Mojito € 7.5

Appelsap // Limoensap // Suikersiroop // Bruiswater // Munt //
Limoen

Cucumber Breeze € 7.5

Suikersiroop // Limoensap // Bruiswater // Munt // Komkommer

Virgin Piña Colada € 7.5

Ananassap // Kokosnootroom // Suikersiroop

Virgin Margarita € 7.5

Tonic // Limoensap // Suikersiroop // Limoen

Shirley Ginger € 7.5

Ginger Beer // Bruiswater // Limoen // Grenadine // Munt //
Limoensap

COCKTAIL PITCHERS
Lady Killer € 45.00

Sorry mannen, dames eerst! Sugar, Spice and everything
nice is de perfecte manier om dit sprankelende drankje te
omschrijven. En ook nog roze van kleur, hoe mooi is dat!
Below 42 Vodka // Limoensap // Frambozensiroop // Summer
Berry Cordial // Komkommer // Aardbei // Prosecco

Cuba Libre € 35.00

Rum , Cola , Limoen … Meer hoeven we niet te zeggen
toch?
Bacardi Oro // Limoensap // Cola

Moscow Mule € 35.00

Jullie wilden hem, wij hebben hem!

Below 42 Vodka // Limoensap // Ginger Beer // Munt

Long Island Iced Tea € 40.00

De Long Island Iced Tea, maar dan veeeeeeeeeeeeeeel
langer.

Bombay Sapphire // Bacardi Blanca // Cazadores Blanco // 42
Below Vodka // Cointreau // Limoensap // Suikersiroop //
Coca-Cola

Spiced Rum Cider € 35.00

De perfecte compagnon voor die koude Hollandse avonden.
Bacardi Fuego // Appelcider // Citroen Bitters

Gin Tonic € 35.00

gin (de; m; meervoud: gins): Engelse jenever + to·nic (de;
m; meervoud: tonics): koolzuurhoudende frisdrank met
kinine
Bombay Sapphire // Limoen // Finley Tonic

SURFBOARDS
Aloha Wave € 49.00

Laat ons barpersoneel je verrassen met een selectie van
shots gemaakt van onze beste rums en tropische sappen.

Viva Mexico € 49.00

Arriba, Abajo, Al Centro, Pa Dentro! Na deze shots weet je
vast en zeker wat deze leus betekend.

Amsterdam Finest € 49.00

Je kent ze allemaal of je het nou wilt of niet. Deze selectie
van shots zal gegarandeerd je een onvergetelijke avond
bezorgen, of dat nou positief of negatief is.

