Drinks og cocktails
Både D Argentum og D Aurum er fine til drinks.
D Argentum er en meget ren akvavit – faktisk den ‘reneste’. Der er kun
anvendt kronerne fra mammut krondild, det reneste kornsprit og ionbyttet
vand. Derfor er smagen meget klar og ren, og det gør D Argentum
fremragende til drinks. Det har flere af verdens bedste bartendere for længst
opdaget, og her er nogle af deres opskrifter:

Danish Mary – Ruby Bar København
Til et glas isterninger tilsættes 6 cl. D Argentum, 9 cl. tomatjuice, 0,5 cl.
portvin, 0,5 cl. balsamico. Der omrøres og smages til med sort peber,
sellerisalt, Tabasco- og Worchestershire sauce. Dekorer med syltede løg. Se
også Fredagsdrinken under blogs

Dillinger – Lion Bar Hamburg
Fyld isterninger i en cocktailmixer, tilsæt 6 cl. D Argentum, 2 cl. Creme de
Cacao Blanc og 2 cl. Fløde 38%. Blandingen omrøres med en ske og hældes
over i et passende glas uden is.

Dillorange
Bland lige dele af afkølet D Argentum og Triple Sec i et likørglas. Nydes til
kaffen.

Signature – 1105 Bar København
Til et højt glas med isterninger tilsættes under omrøring 2,5 cl. D Argentum,
2,5 cl. Tanquary Gin, 10 cl. Schweppes tonic vand. Dekorer med en skive lime,
agurkeskind og krondild.

The 866 – Ruby Bar København
Fyld en cocktailmixer med is, tilsæt 4 cl. D Argentum, 4 cl. Grapefrugt juice og
4 cl. Campari. Omryst kraftigt. Hæld over i et glas med is og saltrand.

Dillemma – Spacebar Moskva
Fyld isterninger i en cocktailmixer, tilsæt 4,5 cl. D Argentum, 2,5 cl. Campari
og 3 cl. mørk vermouth og omryst kraftigt. Hæld derefter blandingen over i et
passende glas uden is. Dekorer med skallen af en appelsin.

Bloody Mary

Til et glas med isterninger tilsættes 4 cl. D Argentum og 12 cl. tomatjuice
under omrøring. Smag til med Tabasco- og Worchestershire sauce og salt og
peber.

Dillemon
Til et glas med isterninger tilsættes 4 cl. D Argentum og 10 cl. Schweppes
Lemon. Dekorer med blade af citron melisse og citronskal.

Dobbelt D
Fyld masser af is i et whiskyglas. Bland lige dele D Aurum og D Argentum.
Nydes som en fremragende standalone drink

Generelt
D Argentum fungerer fint i stort set alle drinks i stedet for gin. Da det rent
teknisk, udover at være en aquavit, er en flavoured vodka kan den også
fungere i visse traditionelle vodkadrinks. Det er sjovt at eksperimentere og
forskellige kombinationer af lemon sodavand, martini bianco og f.eks. lime er
slet ikke dårligt.	
  

