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Kitty Come, Kitty Go
Ingrediënten
• 45 ml CATZ® Dry Gin
• 20 ml Oscar 697 Vermouth Rosso
• 10 ml Pekoe Earl Grey-likeur
• 10 ml Cedillia Acaï-likeur
• 2 scheutjes Bittered Sling Plum &
Rootbeer-bitters

Werkwijze
Stir de ingrediënten in een mixing-glas
gevuld met ijs. Strain en schenk uit in een
voorgekoeld martini-glas en garneer met een
stokje zoethout en een munttopje.

CATZ®’ TAIL
Ingrediënten
45 ml CATZ® Dry Gin •
15 ml gembersiroop •
20 ml vers citroensap •
2 scheutjes Australian Bitters •
1-2 cm gemberwortel •

Werkwijze

FLYING DUTCHMEN COCKTAILS EN CATZ® DRY GIN

Cocktailinspiratie
Met de lancering van CATZ® Dry Gin in 2016 werd een oud-Hollands merk nieuw
leven ingeblazen. Inmiddels is de veelzijdige, krachtige, Schiedamse spirit een vaste
waarde in het Nederlandse ginlandschap. Bij Flying Dutchmen Cocktails verkennen
we de mogelijkheden ervan, in klassieke cocktails met een eigentijds twist.
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F

lying Dutchmen Cocktails in
Amsterdam is de onlangs geopende
bar van de Nederlandse cocktailgoeroes Tess Posthumus en Timo Janse.
Maar de spotlights zijn er niet op hen
gericht; het gaat erom sámen klassieke
cocktails te (her)ontdekken, begrijpen en
naar een hoger plan te tillen. Of zoals ze
het zelf zeggen: we must learn to walk,
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before we can run, before we can fly.
De imposante backbar bevat meer dan
500 flessen met de meest uiteenlopende
spirits, waaronder veel van Nederlandse
oorsprong. Janse: “Ik begon met bartending in een tijd (rond 2000, red.) dat er
weinig Nederlandse kwaliteitsdistillaten
op de markt waren. Gelukkig komen er
daar nu steeds meer van bij, en die

schenken wij bij Flying Dutchmen
Cocktails graag. We zitten in hartje
Amsterdam en ontvangen veel gasten uit
het buitenland. Bij ons wil je dan toch iets
lokaals drinken?”

Krachtig karakter
Een van de spirits uit het assortiment is
CATZ® Dry Gin. Janse: “Een Nederlandse

Muddle de gemberwortel in een shaker
en schenk hierbij de verdere ingrediënten.
Shake met ijs en fine strain in een embassyglas. Garneer met een grapefruitschil en een
staartje van rozemarijn.

gin met een duidelijke knipoog naar de
jeneverhistorie, mede door zijn fles. Voor
mij is het een rustieke, krachtige gin. Hij
heeft veel donkere, warme kruiden en
kent subtiele citrus- en jeneverbestonen,
zonder hierin door te schieten. Het is
geen lichte standaardgin voor iedereen.
Voor mij is CATZ® perfect voor in een dry
martini.”
Posthumus vult aan: “Het is echt een
karakteristieke gin. Hij heeft genoeg
kracht om, in combinatie met verschillende tonic waters, in de mix overeind te
blijven staan.”

en Posthumus: “Zo bedacht bartender
Cécile Fayn de CATZ®’ TAIL, een sourcocktail met frisse citrustonen. Deze laat
bovenal de gouden combinatie zien van
gember met de zoethouttonen van de
gin.”
De tweede variant is Kitty Come, Kitty
Go: deze cocktail is geïnspireerd op de
martini en martinez. “Hiervoor dachten
we vanuit de smaaktonen van CATZ®. Hij
bevat nu zowel opwekkende als kalmerende ingrediënten. Dit is tekenend voor
hoe een kat zich het ene moment zeer
actief kan gedragen, om zich vervolgens
loom terug te trekken.”

Proefnotities

smaken herbergt om mee te kunnen
variëren achter de bar. En voor verdere
inspiratie, bij deze ook de proefnotities.
De gin opent fris en lichtzoet op de neus:
sinaasappel en jeneverbes met een hint
van earlgreythee en zoete, aardse tonen
van zoethout en engelwortel. Het smaakpalet opent krachtig (niet gek, met 48,2%
alcohol) en geeft eerst tonen van bergamot, koriander en jeneverbes. Daarna
volgen zoete en kruidige tonen van
citrusfruit, anijs, zoethout en kaneel. In de
peperige finish ten slotte, komen exotische pepers en kardemom terug. De
nasmaak is zeer lang en warm, en laat de
smaken van CATZ® Dry Gin nog rustig
rondzingen.

Met deze cocktails laat het team van
Flying Dutchmen goed zien dat CATZ®
Dry Gin een veelvoud aan aroma’s en
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Signature cocktails
Met het hele team - ‘we zijn immers
Flying Dutchmén, niet Dutchman’ - hebben ze 2 signature cocktails met CATZ®
Dry Gin ontwikkeld (zie recepten). Janse
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