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Vier cocktails van Dyon Seedorf

Rotterdamse flair
Tijdens zijn eerste wedstrijd flairbartending
werd hij tweede van Nederland. En afgelopen
Dutch Diageo World Class Competition
eindigde hij bij de laatste vier. Dyon Seedorf
van George Cocktailbar in Rotterdam bereidt
voor Misset Horeca vier signature cocktails.
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D

e Dutch Diageo World Class
Competition was zijn eerste
mixology-wedstrijd. De
Rotterdamse Dyon Seedorf
(27) is een rijzende ster, die met een
beetje bluf - lees: zijn eigen cocktailcateringbedrijfje beginnen op zijn 22e,
zónder ervaring - heel ver is gekomen.
Zo geeft hij regelmatig trainingen op de
Caraïben als ambassadeur van Loopuyt
Gin en zette hij George Cocktailbar op.
Hier was hij samen met Salvo Calvo voor
het eerst ook verantwoordelijk voor de
gehele identiteit van een bar.

Thuis op het podium

Seedorf heeft geen horecaopleiding
gevolgd - hij wilde het zakenwereldje in maar na een aantal pogingen tot studeren, koos hij voorgoed voor het bartenden. Eerst als flairbartender, hij voelde
zich thuis op het podium. Iets wat hij
heeft meegekregen van zijn ouders, die
beiden werkzaam waren als muziekartiest (doet Twenty 4 Seven nog ergens
een belletje rinkelen?). Maar toen hij op
zijn eerste internationale competitiewedstrijd zag hoe hoog het niveau wereldwijd
lag en hoeveel tijd en moeite hij erin zou
moeten steken om mee te komen, koos
Seedorf ervoor zich breder te ontwikkelen en die tijd en moeite te steken in de
mixology. Om meer te weten te komen
over spirits en bereidingswijzen, over het
combineren van smaken en over de gastvrijheidsbranche. Hij dook de boeken in
en deed ervaring op, met als laatste
wapenfeit George Cocktailbar.

George Cocktailbar
Lijnbaan 36-42
3012 EP Rotterdam
(010) 240 00 99
Facebook.com/georgecocktailbar
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Door Katja Brokke | Beeld Fotoburo Dijkstra

Sabor de la
Conquista

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

45 ml Zacapa Centenario 23
10 ml Lepanto Pedro Ximenez
5 ml walnootsiroop
3 dashes chocolate bitter
2 dashes Spanish bitter
2 druppels zoutwateroplossing

Bereiding

Voeg alle ingrediënten en ijs toe
in een shaker. Gooi de cocktail
van de ene shaker naar de andere om hem koud te krijgen zonder teveel verwatering. Schenk
de cocktail uit in een coupe. Serveer met een stukje pure chocolade.

Once upon
a Piña in
Mexico
Ingrediënten

• 45 ml Don Julio Reposado
• 10 ml Ancho Reyes Chile
Likeur
• 40 ml ananassap
• 20 ml met jalapeño
geïnfuceerde agavesiroop
• 25 ml limoensap
• Tepache (huisgemaakt
gefermenteerd ananasbier)

Bereiding

Voeg alle ingrediënten, behalve
de tepache, en ijs toe aan een
shaker. Shake tot alle ingrediënten zijn gemengd, de cocktail
koud is en enigszins verwaterd.
Strain de cocktail in een longdrink over ijs en top af met
tepache. Serveer met chilipepers
en nacho’s.
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Smokey
Mornings

Ingrediënten

• 50 ml Vida Mezcal
• 10 ml Lapsang Souchonglikeur
• 15 ml Spicy Chai-siroop
• 20 ml limoensap
• 3 dashes Peychaud’s Bitters
• Eiwit

Bereiding

Voeg alle ingrediënten toe aan
een shaker en shake zonder ijs
om de cocktail goed op te kloppen en een schuimlaag te creëren. Shake vervolgens met ijs om
de cocktail te koelen. Double
strain in een gekoeld kings glass.
Garneer met een aantal druppels
Peychaud’s Bitters, eetbare bloemen en lapsangblaadjes.

Port of
Rotterdam

Ingrediënten

• 40 ml Rotterdamsche Ruby
Port
• 20 ml Grand Marnier
• 5 ml kaneelsiroop
• 10 ml stoofpeersap
• 3 dashes orange bitter

Bereiding

Schenk de ingrediënten in een
stir glass, voeg ijs toe en stir tot
het drankje koud is en de juiste
mate van verwatering heeft.
Rook kaneel in het glas en
schenk de cocktail uit in een vintage cognacglas. Serveer met een
stukje oude kaas en garneer met
een plakje appel en een sinaasappelschijfje.
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