
COCKTAILS





ELIXIR D‘ANVERS,  
MEER DAN 150 JAAR TRADITIE

19 maart 1863. In een huis in een randgemeente van Antwerpen ontdekt François-Xavier de 
Beukelaer - na het beëindigen van zijn dokters- en apothekersstudies - in alle vroegte na jarenlange 
opzoekingen het recept voor een heerlijke, weldoende likeur: Elixir d'Anvers.

Elixir d'Anvers werd al snel beroemd omwille van zijn opmerkelijke digestieve en weldoende 
eigenschappen. De uitzonderlijke kwaliteit van Elixir d'Anvers werd bekroond met tientallen 
medailles en erediploma's, niet alleen in Europa maar ook in Australië, Afrika en de Verenigde 
Staten. Eén van de meeste markante diploma's komt uit Boulogne-sur-Mer, Frankrijk (1887) en 
draagt de handtekening van Louis Pasteur.

Elixir d'Anvers wordt nog steeds volgens de oude traditie bereid op basis van talrijke planten en 
kruiden van over de hele wereld, wat aan de drank zijn unieke smaak geeft.

FX de Beukelaer mag zich trots één van de oudste en bekendste likeurstokerijen van België noemen!



ELIXIR D'ANVERS ON THE ROCKS
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ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

De enige echte!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d'Anvers

ijsblokjes

Bereiding: 
Doe het ijs in een tumbler en schenk de Elixir d’Anvers over het ijs.

Dresseer- en serveerwijze: 
Serveer in een tumbler.

  
Smaakprofiel:

Elixir d’Anvers in zijn pure staat. Goede wijn behoeft niet altijd een krans.

Advised by Jef Berben - El Jefes Cocktails







ELIXIR D'ANVERS GINGER ALE
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ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Ook met Ginger Ale is Elixir d'Anvers perfect te combineren!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
3 cl Elixir d’Anvers
8 cl Ginger Ale
1 cl vers gefilterd limoensap
1 partje limoen
ijsblokjes

Bereiding: 
Vul een highball met ijsblokjes. Schenk hierover 3 cl Elixir d’Anvers,  
1 cl vers gefilterd limoensap en 8 cl Ginger Ale. Roer het geheel kort om.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een highball en werk af met een partje limoen.

Smaakprofiel:
Gember en limoen zijn 2 smaken die Elixir d’Anvers aanvullen.  
Deze cocktail is een opwekkende verkoeler.



ELIXIR D'ANVERS OLD-FASHIONED
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ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Old-fashioned, new style!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d’Anvers 

3 dashes Peychaud’s Bitters
3 dashes Angostura Bitters

2 cl vers gefilterd citroensap
zeste van citroen

ijsblokjes

Bereiding: 
Doe 4 cl Elixir d’Anvers, 2 cl vers gefilterd citroensap, 3 dashes Peychaud’s Bitters  

en 3 dashes Angostura Bitters in een tumbler en roer even om.  
Voeg 4 ijsblokjes toe en roer om zodat alle ingrediënten goed gemengd worden.

Dresseer- en serveerwijze: 
Serveer in een tumbler en werk af met een citroenzeste.

Smaakprofiel:
Een krachtige en goed gebalanceerde cocktail in de oude stijl van voor de Drooglegging (1920-1933). 

Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails







ELIXIR D'ANVERS TONIC
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ELIXIR D'ANVERS
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De Elixir d'Anvers variant op de klassieke gin & tonic!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d’Anvers
12 cl tonic
schijfje citroen
ijsblokjes

Bereiding: 
Vul een highball met ijsblokjes.  
Voeg 4 cl Elixir d'Anvers en schenk hier voorzichtig 12 cl tonic over.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een highball. Werk af met een schijfje citroen. 

Smaakprofiel:
De frisse en kruidige bitterheid van de tonic combineert mooi met de Elixir d’Anvers.  
Een dorstlessende cocktail!



ELIXIR D'ANVERS YELLOW SUBMARINE
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ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Verrassende biercocktail met Elixir d’Anvers en witbier!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d'Anvers

witbier
zeste van appelsien

Bereiding: 
Doe 4cl Elixir d’Anvers in een glas van het type witbier. Vul aan met witbier.  

Schenk voorzichtig door, de schuimkraag is van kortere duur door de combinatie. 

Dresseer- en serveerwijze: 
Serveer in een glas type witbier. Werk af met een zeste van appelsien,  

deze snij je met een dunschiller van een grondig gewassen appelsien.
  

Smaakprofiel:
Witbier bevat tonen van koriander, appelsien en hop.  

In combinatie met Elixir d’Anvers is deze biercocktail zowel verfrissend als verrassend. 







ELIXIR D'ANVERS DAISY

6

Een Elixir d'Anvers klassieker!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d’Anvers
3 cl vers gefilterd citroensap (½ citroen)
1cl suikersiroop
8 stuks / 40 gr frambozen
crushed ice

Bereiding: 
Muddle 8 frambozen met de suikersiroop in een glas. Roer goed om en voeg  
crushed ice, 4 cl Elixir d’Anvers en 3 cl vers gefilterd citroensap toe. Roer om en vul aan  
met crushed ice, herhaal tot het glas vol is.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een tumbler en werk af met een framboos.

Smaakprofiel:
Rood fruit en citrus combineren wonderwel met de Elixir d’Anvers. 
Dit is een ware klassieker van het huis!

ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails



ELIXIR D'ANVERS LIME & ORANGE
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ELIXIR D'ANVERS
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Een verfrissende zomercocktail met Elixir d'Anvers, limoen en appelsien!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d'Anvers

½ limoen (4 partjes)
¼ appelsien (2 partjes)

crushed ice

Bereiding: 
Muddle de limoen- en appelsienpartjes in een tumbler.  

Voeg crushed ice toe en schenk daarover 4 cl Elixir d'Anvers.  
Roer goed om en vul aan met crushed ice, herhaal tot het glas vol is.

Dresseer- en serveerwijze: 
Serveer in een highball of tumbler.

Smaakprofiel:
Deze ‘Antwerp Mojito’ is erg fris en zomers, de frisse citrustoetsen  

passen perfect bij de kruidige Elixir d’Anvers.

Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails







ELIXIR D’ANVERS COLADA
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Elixir d'Anvers op tropische wijze!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir d’Anvers
1 schijf verse ananas (ca. 120 gr)           
crushed ice

Bereiding: 
Doe 4 cl Elixir d’Anvers, 1 schijf vers versneden ananas en het crushed ice in een blender.  
Blend tot een mooi egale massa.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een highball en werk af met een schijfje ananas.

Smaakprofiel:
De tropische toets van de ananas combineert uitstekend met de Elixir d’Anvers.  
Een ijskoude en tropische cocktail, ‘frappé-style’.

ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails



FX De Beukelaer
Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen

www.elixir.be
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“Ons vakmanschap drink je met verstand.”


