
The Hague Cocktail Times

De barscene van Den Haag heeft 
de afgelopen jaren een enorme 
sprong voorwaarts gemaakt. Van 
slechts een handvol cocktailbars 
een paar jaar geleden, is 
het tegenwoordig mogelijk om 
te genieten van geweldige en 
fantasierijke drankjes in op cocktail 
gerichte bars en stijlvolle restaurants 
op diverse plaatsen  in de stad.
“De afgelopen anderhalf jaar zijn 
er veel nieuwe cocktaillocaties 
geopend in Den Haag”, zegt 
Hessel Raven, locatiemanager, van 
Hofhouse op de Turfmarkt die vorig 
jaar deelnam aan de cocktailweek. 
“Het feit dat locaties gebaseerd zijn 
op puur verkopen van cocktails geeft 
al aan dat er een toenemende vraag 
is”
Wouter Huisman van hoofdsponsor 
‘Royal Bliss premium mixers’ is 
het erover eens: “De afgelopen 
jaren hebben een aantal geweldige 
nationale en internationale bartenders 
Den Haag als basis gekozen. De 
groeiende barscene in de stad 
betekent dat meer gasten genieten 
van duizenden creatieve drankjes ”.
“We kijken ernaar uit om met 
bartenders te werken met onze 
premium mixers die meer dan 40 
complexe smaaktonen bevatten, 
samengesteld door en voor bartenders 
voor een perfecte en onvergetelijke 
service elke keer”, voegde Wouter 
eraan toe.
Tijdens ‘The Hague Cocktail 

Week’, bieden bars elk drie 
promotiecocktails aan voor slechts 
€ 6 per stuk, naast tal van speciale 
evenementen, masterclasses en 
proeverijen. Dit jaar presenteert het 
festival ook een nieuwe Food Fringe 
met geselecteerde restaurants die een 
promotiecocktail aanbieden naast 
20% korting op het eten.
“Als restaurant 
hebben we vorig jaar 
deelgenomen aan de 
cocktailweek met 
speciale cocktails en 
een uitverkocht diner 
met een Mexicaanse 
Don Julio tequila-
thema”, aldus Bas 
Oonk, patron-chef 
van Michelin Bib 
Gourmand Restaurant Basaal aan 
de Bierkade. “We kijken met name 
uit naar de nieuwe cocktailweek 
Food Fringe en zijn van plan dit jaar 
een aantal bijpassende themadiners te 
organiseren”.
The Hague Cocktail Week wordt 
gesponsord door de wereldwijde 
spirit-merkleider Bacardi en Diageo, 
Royal Bliss mixer en Van Kleef. 
Daarnaast een breed scala aan 
likeuren, waaronder Chivas Regal-
whisky, Don Papa-rum, Lisch vodka, 
Brighton Gin, Angostura rum en 
Passion 4 Gin.
“Dit jaar kijken we uit naar nog meer 
barsamenwerkingen”, zegt Fleur 
Kruyt van Van Kleef, de oudste 
distilleerderij van de stad uit 1842. “Het 

is spannend voor ons en de barbezoekers 
om ons uitgebreide assortiment likeuren 
en traditionele Nederlandse sterke 
dranken te zien in de handen van 
getalenteerde bartenders en om te zien 
wat ze kunnen verzinnen”.
“De The Hague Cocktail Week heeft 
echt geholpen om de cocktailscène 

van de stad op de 
kaart te zetten”, 
vertelt Hessel vanuit 
Hofhouse. “Terwijl 
we als ‘food 
court’ voornamelijk 
gericht zijn op 
eten, kunnen we 
onze gasten laten 
zien dat we ook 
een allrounder 
zijn, inclusief het 

aanbieden van geweldige cocktails 
uit onze bar”.
De legendarische Haagse barman en 
mixoloog Dimi Mourtzakis van de 
onlangs geopende The Gyros Club op 
de Grote Markt is het daarmee eens.
“Deelnemen aan een cocktailweek 
is een geweldige investering voor 
een bar of restaurant”, zei hij. “Het 
evenement promoot niet alleen 
individuele locaties, het stelt ons ook 
in staat om allemaal nieuwe ideeën in 
de cocktailwereld te ervaren”.
De The Hague Cocktail Week 
organisatoren Astrid Philipsen, 
Owen O’Brien en Nick Mosley zien 
het evenement niet alleen als een 
manier voor cocktailliefhebbers om 

te genieten van eenmalige drankjes in 
hun favoriete bars, maar ook als een 
middel om de geweldige cocktail-
en restaurant scéne van de stad te 
introduceren naar een bredere markt.
“Cocktails zijn niet alleen leuk, 
maar ook een creatieve manier 
om van gedistilleerde dranken 
te genieten en nieuwe smaken te 
verkennen”, aldus Nick Mosley. “Een 
belangrijk doel van het evenement is 
om meer mensen te laten genieten van 
heerlijke drankjes in een breed scala 
aan kwaliteitsbars en restaurants, 
niet alleen tijdens het evenement, 
maar gedurende het hele jaar. Samen 
met onze uit de hospitality vrienden 
en collega’s zijn we een belangrijk 
onderdeel van het momentum 
dat Den Haag op de nationale en 
internationale cocktailkaart zet”.
Om te genieten van €6 cocktails 
en speciale evenementen tijdens 
de The Hague CocktailWeek, 
moet je van tevoren 
een ‘cocktail week paspoort’ kopen 
bij een van de deelnemende locatie’s. 
Paspoorten zijn te koop vanaf vrijdag 
17 april en in een beperkt aantal en... 
zorg dat je op tijd bent want... op is 
op!. Elk gekocht paspoort bevat uw 
eerste promotiedrank op die locatie 
plus een donatie aan een goed doel 
naar keuze.
Alle details over de The Hague 

Cocktail Week inclusief alle 
evenementen zijn vanaf 
1 april beschikbaar op 

www.thehaguecocktailweek.com.

It’s Cocktail O’Clock 
in The Hague this May
De Haagse Cocktail Week keert terug voor de tweede editie, 
die van 1-10 mei 2020 op diverse locaties in de stad plaatsvindt.

The Hague’s bar scene has seen a huge leap forward 
in recent years. From just a handful of cocktail bars a 
couple of years ago, today you can enjoy great quality 
and imaginative drinks at cocktail-focussed bars and 
stylish restaurants throughout the city.
“Many new cocktail locations have opened in The 
Hague in the last year and a half”, said Hessel Raven, 
general manager of Hofhouse on Turfmarkt who 
participated in cocktail week last year. “The fact that 
venues are based on purely selling cocktails already 
indicates that there is an increasing demand”.
Wouter Huisman of cocktail week headline sponsor 
Royal Bliss premium mixers agrees: “The last couple 
of years has seen some great national and international 
bartenders choose The 
Hague as their base. The 
growing bar scene in the 
city means more guests 
enjoying thousands of 
creative drinks”.
“We’re looking forward 
to working with 
bartenders with our 
premium mixers that 
feature more than 40 
complex flavour notes, 
composed by – and for – 
bartenders for a perfect 
and unforgettable serve 
every time”, added 
Wouter.  
During The Hague 
Cocktail Week, bars 
will each be offering 
three promotional 
cocktails for just €6 
each, alongside a host 
of special events, 
masterclasses and 
tastings. This year, the festival also presents a new 
Food Fringe with selected restaurants also offering a 
promotional cocktail alongside a 20% discount off food. 
“As a restaurant, we participated in cocktail week last 
year with special cocktails and a sell-out Don Julio 
tequila Mexican-themed dinner”, said Bas Oonk, 
patron-chef of Michelin Bib Gourmand Restaurant 
Basaal on Bierkade. “We’re particularly looking 
forward to the new cocktail week Food Fringe, and are 
planning a couple of themed cocktail matching dinners 
for May this year”.
The Hague Cocktail Week is sponsored by global spirit 
brand leaders Bacardi and Diageo, Royal Bliss premium 
mixers and Van Kleef, alongside a wide range of liquors 
including Chivas Regal whisky, Don Papa rum, Lisch 
vodka, Brighton Gin, Angostura rum  and Passion 4 Gin. 

“This year we are looking forward to even more bar 
collaborations”, said Fleur Kruyt of Van Kleef, the city’s 
oldest distillery dating back to 1842. “It’s exciting for 
us and bar-goers to see our extensive range of liqueurs 
and traditional Dutch spirits in the hands of talented 
bartenders and to see what they can come up with”.
“The Hague Cocktail Week has really helped put 
the cocktail scene of the city on the map”, continued 
Hessel from Hofhouse. “Whilst as a food court we are 
predominantly food focussed, it has allowed us to show 
guests that we are also an all-rounder, including offering 
great cocktails from our bar”. 
Legendary Haagse bartender and mixologist Dimi 
Mourtzakis of the recently opened Gyros Club in Grote 

Markt agrees.
“Participating in 
cocktail week is a great 
investment for a bar 
or restaurant”, he said. 
“Not only does the event 
promote individual 
venues, it also allows 
us all to experience new 
ideas in the cocktail 
world”.
The Hague Cocktail 
Week organisers Astrid 
Philipsen, Owen 
O’Brien and Nick 
Mosley see the event 
not only as a way 
for cocktail lovers to 
enjoy one-off drinks 
in their favourite bars, 
but also as a means 
of introducing the 
great cocktail bar and 
restaurant scene of the 
city to a wider market.

“Cocktails are not only fun but also a creative way 
to enjoy spirits and explore new flavours”, said Nick 
Mosley. “A key objective of the event is to get more 
people enjoying great drinks at a wide range of quality 
bars and restaurants not only during the event but across 
the whole year. Along with our industry friends and 
colleagues, we are a key part of the momentum that 
is putting The Hague on the national and international 
cocktail map”.
To enjoy €6 cocktails and special events during The 
Hague Cocktail Week you’ll need to purchase a cocktail 
week passport in advance from any participating venue. 
Passports go on sale on Friday 17 April and are limited 
in number – when they’re gone, they’re gone. Each 
purchased passport includes your first promotional 
drink at that venue plus a donation to a charity of the 
venue’s choice.

The Hague Cocktail Week returns for its 
second edition, running at bar and restaurant 
venues across the city from 1-10 May 2020.
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“De The Hague 
Cocktail Week heeft 
echt geholpen om 
de cocktailscène 
van de stad op de 
kaart te zetten”

Full details of The Hague Cocktail Week including all events will be 
available at www.thehaguecocktailweek.com from 1 April.

Clockwise from top left: Tanqueray No Ten gin; 
Eddy Trenidad of Bricks; Bacardi rums

The Hague Cocktail Week loopt van 1-10 mei op top locaties verspreidt over de hele stad – meer informatie op www.thehaguecocktailweek.com 
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BARTENDER SPOTLIGHT

Dimi Mourtzakis
Head bartender @ The Gyros Club, Grote Markt, Den Haag

Hef het 
glas bij één 
van deze 
geweldige 
locaties

• Martini is oorspronkelijk een gin-cocktail, maar als je 
niet van de botanische producten in gin houdt, is wodka 
een meer dan acceptabel alternatief.

• Vermout (een versterkt bijproduct van de wijnindustrie) 
is het andere hoofdingrediënt in een martini.  
Traditioneel waren martini’s behoorlijk ‘wet’, wat 
betekent dat de gin en vermout dezelfde hoeveelheden 
hadden; een ‘dry’ martini heeft een kleiner aandeel 
vermout, dat is hoe een ‘dry’ martini tegenwoordig in 
bars wordt geserveerd.

• Ondanks de beruchte voorkeur van Mr Bond, moeten 
martini’s altijd worden geroerd en niet geschud. Door 
het schudden komt er water in de cocktail en zal het ook 
ongewenste ijsscherven achterlaten. Daarom moet je nooit 
een Martini ‘on the rocks’ (geserveerd over ijs) maar altijd 
‘straight up’ (zonder ijs) drinken.

• Als je van de frisheid van citrus houdt, bestel dan ‘met 
een twist’ voor citroen, of vraag om olijven wanneer 
je voorkeur naar hartig uitgaat. Je kunt het ook ‘dirty’ 
maken met een scheutje olijfolie. Wanneer je iets heel 
anders wilt vraag dan om een   Gibson martini - in plaats 
van olijven krijg je dan zilveruitjes.

Always stirred, never shaken
Onze één minuut handleiding om een Martini te bestellen als een professional
Our one-minute guide to ordering a Martini like a pro

Tal van uitstekende bars en 
restaurants hebben zich aangemeld 
om deel te nemen aan de tweede 
editie van The Hague Cocktail 
Week in mei, maar waarom zou je 
tot dan wachten om te genieten van 
een heerlijke creatieve cocktail?!

BierBarry, Torenstraat 49, 2513BN Den Haag
0702139707 • www.bierbarry.nl
Blaze & Co, Gevers Deynootplein 36, 2586 CL 
Den Haag
0703228134 • www.blaze-co.nl
Bleyenberg, Grote Markt 10, 2511 BG Den Haag
0708002120 • www.bleyenbergdenhaag.nl
Bricks, Prinsestraat 5a-7, 2513 CA Den Haag
0615232180 • www.bricksbar.nl
Burrata, Kortenaerkade 1, 2518 AX Den Haag
0702015555 • www.pizzaburrata.nl
Gallery 61, Passage 61, 2511 AC Den Haag
0703108861 • www.gallery-61.nl
Gold Bar at Indigo Hotel The Hague, Noordeinde 
33, 2514 GC Den Haag
0702099000
The Gyros Club, Grote Markt 1, 2511 BG Den Haag
0702201117 • www.thegyrosclub.nl
Hendriks Fish & Drinks, Prins Hendrikstraat 55A
2518 HK, Den Haag
0702211752 • www.hendriksfish.nl
Hofhouse, Rijnstraat 10, 2515 XP Den Haag
0682463895 • www.hofhouse.nl
Kaai 13, Dunne Bierkade 13, 2512 BC Den Haag
0702505860 • www.kaai-13.nl

De Kleine Prins, Bagijnestraat 1, 2511 CK Den Haag
0703652727 • www.eetcafedekleineprins.nl
Mercure, Spui 180, 2511 BW Den Haag
0702039002
Minglemush, Anna van Buerenplein 712, 2595 DK 
Den Haag
www.minglemush.nl
De Pier & Little Cuba, Scheveningen Pier, 
Strandweg 150-154, 2586  JW Den Haag
www.pier.nl
Restaurant Basaal, Dunne Bierkade 3, 2512 BC 
Den Haag
0704276888 • www.restaurantbasaal.nl
Ethica Restaurant & Bar, Dunne Bierkade 34-35, 
2521 BD Den Haag
0702159093 • www.ethicarestaurant.nl
Restaurant La Rana, Stationsweg 42 - 44, 2515 
BN Den Haag, Netherlands
0703884040 • www.restaurantdekikker.nl
Spark The Hague, Zeestraat 35, 2518 AA Den Haag
0707107025
Steam, Strandweg 55, 2586 JL Den Haag
0703553322 • www.steamscheveningen.nl
Van Kleef slijterij/distileerderij museum
Lange Beestenmarkt 109, 2512 ED Den Haag
0703452273 • www.museumvankleef.nl

Hoe is de barscene in Den Haag de afgelopen jaren veranderd?
De barscène is veel veranderd en voor mij is dat geweldig om te 
zien. Er zijn niet alleen veel geweldige cocktailbars in Den Haag te  
vinden, maar ook kan je er genieten van een goede service, die de 
klanten verdienen.
Naast hoofd bartender ben je ook mede-eigenaar van de nieuwe 
Gyros Club op de Grote Markt. Waarom heb je die stap gezet?
Ik ben vele jaren barmanager geweest voordat de kans kwam om 
deel uit te maken van The Gyros Club en... daar geniet ik nu iedere 
minuut van! Ik moet Pascali Topaloudis echt bedanken voor de 
kans en het vertrouwen die hij mij gegeven heeft om deze reis 
samen met hem te maken.
De cocktailscène kan een beetje intimiderend zijn voor 
nieuwkomers. Wat zou je zeggen tegen iemand die nog niet 
eerder in een cocktailbar is geweest?
Geniet ervan! Cocktails worden steeds meer een levensstijl. Ga 
erop uit en probeer nieuwe cocktails en smaken.
De Gyros Club combineert op een slimme manier cocktails 
met eten. Hoe combineer je sterke drank - en cocktails in het 
bijzonder - met eten?
Het is niet eenvoudig om cocktails en eten van hoge kwaliteit op 
elkaar af te stemmen. Onze chef-koks en mixologen hebben veel 
gerechten en drankjes geprobeerd – het was een uitdaging, maar 
ik denk dat we goede combinaties gevonden hebben.
Waarom zijn de Royal Bliss premium mixers een geweldige 
aanvulling op het smaakarsenaal van een bartender ? 
Alle vier de mixers van Royal Bliss zijn geweldige toevoegingen 
om cocktails extra smaak te geven. Mijn persoonlijke favoriet is de 
Bohemian Berry Sensation.
Wat is jouw favoriete cocktail ?
The Corpse Reviver #2. Het is een klassieke cocktail met een 
geweldige geschiedenis en verhaal. Qua smaak fris en niet te 
zwaar en tegelijkertijd met een stevige ‘bite’. Het is een cocktail 
waar iedereen van kan genieten.
How has the bar scene in The Hague changed in recent years?
The scene has changed a lot and for me that’s a great thing to see. Not only can you 
find lots of great cocktail bars but also enjoy the good service that customers deserve.
As well as head bartender, you’re also a co-owner of the new Gyros Club on Grote 
Markt. Why did you make that move?
I’ve been a bar manager for many years before the chance to be part of The Gyros Club 
came up... and I’ve loved every minute of it. I really have to thank Pascali Topaloudis for 
the opportunity and giving me his trust to make the journey together.
The cocktail scene can be a little intimidating to newbies. What would you say to 
someone who’s not visited a cocktail bar before?
Enjoy it! Cocktails are becoming much more of a lifestyle thing. Go out there and try new 
cocktails and flavours.
The Gyros Club slickly combines cocktails with food. How do liquors – and cocktails 
in particular – work with food?
It’s not easy to match high quality cocktails and food together. Our chefs and mixologists 
tried many dishes and drinks – it’s been challenging but I think we’ve got there.
Why are Royal Bliss premium mixers a great addition to a bartender’s flavour arsenal?
All four of Royal Bliss’ mixers are great additions to give extra flavour to cocktails. My 
personal favourite is the Bohemian Berry Sensation.
What is your personal favourite cocktail?
The Corpse Reviver #2. It’s a classic cocktail with a great history and story. In terms of 
flavour, it’s fresh and not too heavy, while still packing quite a punch. It’s a drink that 
everyone can enjoy.

Dimi  Mourtzakis, 
The Gyros Club

Hessel Raven, Hofhouse

Blaze & Co
Dennis van Rijswijk, 
Minglemush Gold Bar at Indigo The Hague

Gibson Martini

Royal Bliss premium mixers

Bezoek 
www.thehaguecocktailweek 

com voor meer deelnemende locaties

Visit www.thehaguecocktailweek.com 
for more participating venues
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Raise a glass at these great locations
Loads of superb bars and restaurants have signed up to participate in the second edition of The Hague 
Cocktail Week in May, but why wait until then to enjoy deliciously creative cocktails across the city?!

• Martini is originally a gin cocktail but if you don’t like 
botanicals in gin then vodka is a more than acceptable 
substitute. 

• Vermouth (a fortified by-product of the wine industry) 
is the other main ingredient in a martini. Traditionally, 
martinis were quite ‘wet’ meaning the gin and 
vermouth were similar quantities; a ‘dry’ martini has a 
lesser proportion of vermouth, which is typically how 
it is served in bars today.

• Despite a certain Mr Bond’s infamous preference, 
Martinis should always be stirred not shaken. Shaking 
will water down the drink, and leave undesirable ice 
shards in it. Hence you should never have a Martini 
‘on the rocks’ (served over ice) and always ‘straight 
up’ (without ice in the glass).

• If you like the freshness of citrus then order ‘with a 
twist’ for lemon, or ask for olive if the gin is more 
savoury. You can ‘make it dirty’ with a splash of 
olive brine too. For something very different ask for 
a Gibson martini - instead of olives you get pickled 
silverskin onions.


