
ICH & DICH COURANT

10 JAAR ICH & DICH 
VEUR DICH & MICH...
Deze zomer bestaat Ich & Dich een decennium. 
10 jaar!... 10 jaar zijn onze deuren al geopend en elke dag 
voeren Service en Gastvrijheid de boventoon. Laat jullie 
daarom het weekend van 24, 25, en 26 Juni verrassen en 
samen maken we er een waardige 10th anniversary van.

Team Ich & Dich

HISTORIE VAN 
SITTARD 
“Om de echte buitenstaander het historisch en sportief 
erfgoed van Sittard te leren kennen”

Sittard is een van de oudste plaatsen van Nederland en de 
op een na oudste van Limburg. De gemeente Sittard-Geleen 
telt ca. 95.000 inwoners. De naam Sittard is afgeleid van 
Siter, van het Oudhoogduitse sîte, hoogte of berghelling, en 
de plaats lag dan ook op een hoogte, namelijk de Kollenberg. 
Dit gebied was gunstig gelegen tussen de Geleenbeek 
en de Rode Beek. In 1147 waren destijds de eerste drie 
nederzettingen: Haagsittert, Broeksittard, en de huidige 
stad Sittard. Sportief gezien is Sittard ook een bescheiden 
wereldspeler met helden als wielrenner Jan Nolten, de 
voetballer Willy Dullens en de bokser Arnold Vanderlyde, en 
niet te vergeten voormalig polsstokhoogspringer Rens Blom.
Voor de meer culturele feitjes bezoek Museum Het Domein.

24 januari 2015 - het staat nog allemaal 
op ons netvlies als de dag van gisteren: 
het SOLDES-concert van dialect-band 
Desperado’s, die dat jaar voor het 6e jaar 
op rij bij ons in het cafétje een spetterend 
optreden verzorgden. 
Voor de echte fans was dit buitenkansje 
een win-win situatie, niet alleen een gratis 
concert maar ook de mogelijkheid de 
klassieke albums ‘Jederein deit t’ en ‘Zo gaer 
èns Sjans’ op de kop te tikken. Mannen zeen 
ver ug volgend jaor weier?

THE STORY OF LILLET: 
Sinds 1872 ’s werelds meest favoriete Aperitief uit Frankrijk

Sittard - Deze Courant is gewijd aan onze zaak, jullie als gasten, leuke feitjes van onze mooie 
stad en tevens dient het als onze Cocktail en Perfect serve kaart. Lezende wijs maakt u kennis 
met alle drankjes en andere leuke feitjes die deze Courant te bieden heeft. 
Geïnspireerd door fijne mensen presenteren wij jullie de Ich & Dich Courant.  – SG

De nieuwste trend in de cocktailwereld is een 
herintrede van een klassieke spirit: De Ver-
mout. “De Vermout revival van 2016” spreekt 
NRC zelfs over. (Janneke Vreugdenhil, NRC, 
2016) Ik denk dat iedereen Martini Bianco 
wel associeert met ’s werelds bekendste merk 
Vermout. Dankzij sterke marketingcam-
pagnes en de overname door Bacardi is het 
Italiaanse Martini & Rossi uitgegroeid tot het 
vierde meest waardevolle merk ter wereld. 
Vermout? Je trekt nu wellicht je wenkbrau-
wen op boven de krant. Dat is toch Martini? 
Het zag eruit als witte wijn, rook vagelijk naar 
medicijnen en als je er stiekem een slokje 
van nam, smaakte het, nou ja, een beetje 
misselijkmakend. Maar voor de goede orde: 
vermout is een, met extra alcohol, suiker en 
kruiden, versterkte wijn. Martini is een ver-
moutmerk. Dat daar verwarring over bestaat, 
komt doordat Martini, althans in Nederland, 
lange tijd synoniem is geweest voor de drank.
“Net als bij gin draait het bij vermout om 
kruiden, of liever, botanicals”. Specerijen, 

bloemen, bladeren, wortels, schillen, schors; 
een schier onuitputtelijk arsenaal aan plant-
aardige aromaten kan worden ingezet om 
elk gewenst smaakprofiel te bereiken. Es-
sentieel voor het eindresultaat is een zekere 
bitterheid. Leuk feitje: Weet je waarom James 
Bond zijn Martini altijd shaken, not stirred 
bestelt? Je handen zijn 37 graden Celcius. 
Dus als een bartender een tijdje met zo’n 
cocktailshaker schudt, smelt het ijs sneller 
dan wanneer je het roert. Dan krijg je dus een 
meer verdunde, minder alcoholische martini. 
Die 007 is eigenlijk gewoon een watje!

Proef nu bij ons de Lillet Vive, Lillet is een fris 
en lichtzoet wijnapperitief uit Podensac, ten 
zuiden van Bourdeaux. Het unieke, fruitige 
aroma van Lillet komt tot stand uit een blend 
van geselecteerde wijnen (85%) en fruitlikeur 
(15%). De wijn wordt gemaakt van de Sémil-
lon druif, welke samen met ambachtelijke 
citruslikeur uit Podensac voor enkele maan-
den rijpt op eikenhouten vaten.

ICH & DICH: 
DE KLEINSTE POPTEMPEL VAN DE MARKT

LILLET VIVE
Geserveerd met Fever Tree Premium
Mediterranean tonic, vers fruit en ijs in een mooie Copa

FLASH
BACK>>>>

Markt 13   -   6131 EK Sittard   -   046 42 03 346   -   info@ichendich.nl   -   www.ichendich.nl   -   facebook.com/cafeichendich

€6,95



Deze Italiaanse legende ontstond in 1919 in Padova, 
met het gros van kruiden en extracten uit de Piedmont, 
regio gelegen in Noord-Italië. De broeders Barbieri, niet 
te verwarren met Gato Barbieri, de Argentijnse Jazz 
saxofonist, hebben deze likeur gecreëerd. In het begin 
waren de advertenties en marketingcampagnes vooral 
gericht op vrouwen en sportliefhebbers, omdat Aperol 
een laag alcoholpercentage (11%) bevat werd het ge-
promoot als drankje om fit en slank te blijven. Het was 
pas sinds de jaren 50-60 dat Aperol Spritz zijn intrede 
in de ‘drinking society’ deed. 
In 1950 werd het hedendaagse Spritzer recept ontwik-
keld, gebaseerd op de traditionele Venetiaanse Spritzer 
die bestaat uit witte wijn en spuitwater. Geïnspireerd 
door de combinatie van witte wijn en spuitwater, werd 

Aperol Spritz ontwikkeld: drie delen Prosecco, twee 
delen Aperol, en een scheutje spuitwater. 1960 was een 
grote doorbraak voor Aperol, het eerste reclamespotje 
werd gelanceerd genaamd Il Carosello, de beroemde 
kreet: “Ah Aperol!” van Tino Buazzelli gepaard met ‘Il 
Carosello’ als reclamecampagne zorgde ervoor dat 
deze uitspraak galmde door cafés in heel Italië. 
Van 2000-2008 is de Spritz revolutie ontketend: Aperol 
wordt overgenomen door Gruppo Campari en dit zorgt 
voor internationaal succes. 
Het zal de zomer van 2012 geweest zijn die zich ken-
merkt met de intrede van Aperol Spritz op onze Sittard-
se terrassen en deze drank is sindsdien niet meer weg 
te slaan en maakt zijn opmars om alcoholisch erfgoed 
te worden op ons marktplein…

VAN PADOVA TOT SITTARD 
 De bedevaart reis van het favoriete Italiaanse aperitief: Aperol

APEROL
Proef nu onze Copa Aperol Spritz, 
volgens origineel recept, met sinaasappel 
garnering en ijs

Kwaliteit koffie staat in onze zaak al geruime tijd hoog 
in het vaandel. Dit krantje biedt u bij deze een blik 
achter de schermen, namelijk een verhaal over onze 
koffieleverancier Peeze. Het begint allemaal met de 
inkoop van groene koffiebonen. Peeze koopt alleen de 
beste kwaliteit bonen in (100% hand-picked Arabica), 
en dit uitsluitend van plantages die de 10 Principles of 
Global Compact van de Verenigde Naties hanteren: 
Fair Trade kortom. Peeze koopt haar koffies bij planta-
ges over de hele wereld: Guatemala, Brazilië, Ethiopië, 
Peru, Honduras en Indonesië. Wat hebben deze landen 
met elkaar gemeen? Deze landen liggen allemaal in 
tropische en subtropische gebieden, het ideale klimaat. 
Wat maakt onze koffie van Peeze zo uniek? Allereerst 
de koffieplantages zijn 100% duurzaam gecertificeerd, 
dit betekent dat alle koffiemelanges het Fairtrade Max 
Havelaar en BIO of het Rainforest Alliance keurmerk 
dragen. Ten tweede, het 100% duurzame karakter be-
vindt zich door de hele keten, van koffie oogst, bran-
ding, tot verpakking. “Om de ultieme smaak te berei-
ken, werken we alleen met verse bonen. Deze branden 
we per soort apart (single origin) en melangeren we 
pas achteraf. Zo komt elke boon het beste tot zijn 
recht. Onze espresso wordt bovendien op authentieke 
wijze dubbel gebrand, dit noemen ze doppio tostato.” 
(Peeze, 2016) Ten derde, de Peeze Foundation. Deze 
Foundation gaat uit van de eigen kracht en creativiteit 
van de mens. “Zo leggen we onder andere, in samen-
werking met de Efico Foundation, innovatieve droog-
bedden aan voor koffieboeren in Ethiopië, en leveren 
we een bijdrage aan werknemers en hun gezinnen van 
theeplantages in Sri Lanka door middel van school-
materialen en betere huisvesting.” (Peeze Foundation, 
2016) 

PEEZE: GENIETEN VAN 
KWALITEIT SINDS 1879

Spanje en Italië strijden op meerdere vlakken 
tegen elkaar: De Giro tegen de Vuelta, de pasta 
tegen de paella, de Mulhacén tegen de Vesuvius, 
maar nergens is de rivaliteit zo groot dan in het 
voetbal. Deze pur sang voetbalnaties kenmerken 
zich door technisch maar tevens hard voetbal, 
ambiance tot in de laagste divisies, maar vooral 
mooie traditionele clubs. In onderlinge ontmoe-
tingen van de ‘Equipos Nacionales’ staat het op 
dit moment gelijk 10-10. Memorabele wedstrij-
den op het EK ’88 waar Italië met 1-0 won door 
een doelpunt in de 73’ minuut van de tegenval-
lende Vialli; of de kwartfinale op het WK 94’ 
waar Italië weer zegevierde met 2-1 na een late 
goal van R. Baggio in de 88’ minuut. 
Het duurde tot 2008 voor ‘La Venganza’, het 
moment dat Spanje Italië versloeg in de finale 
met 4-0, in het koude Kiev. Hoe ziet de rivaliteit 
in de drankenindustrie eruit? De twee bekendste 
nationale dranken zijn Licor Cuarenta Y Tres en 
Limoncello. Beide likeuren gebaseerd op fruit. 
Wat kenmerkt deze twee begrippen uit het 
Zuiden van Europa? Licor 43 is de bestverko-
pende likeur van Spanje. Het recept dateert naar 
een mysterieuze samenstelling van de vroege 
Iberische bewoners rond 200. V.C. In 1924 is het 
recept gepatenteerd door Diego Zamora en 
verder ontwikkeld in zijn kleine distilleerderij in 
Cartagena, Spanje. 

Het exacte recept is nog steeds een geheime 
aromatische compositie van rijpe citrus vruch-
ten, Mediterraanse kruiden, extracten van fruit 
en aromatische specerijen en vanille. – je raadt 
het al, in totaal 43 verschillende ingrediënten. 
Iemand ooit in Mexico geweest? Probeer daar de 
‘Carajillo’, een espressokoffie met likeur 43 en ijs. 
Hmmm... delicioso! Zijn Italiaanse tegenhan-
ger eveneens met als basis een citrusvrucht is 
Limoncello. Deze Italiaanse citroen likeur wordt 
voornamelijk geproduceerd in het Zuiden van 
Italië, het gebied rond de Golf van Napels, de 
kust van Amalfi, en de eilanden Procida, Ischia, 
en Capri. De exacte begindatum van deze drank 
is niet bekend, men zegt op zijn minst 100 jaar 
oud. Traditioneel wordt deze likeur gemaakt van 
de schil van Femminello St. Teresa citroenen, 
beter bekend als de beroemde Sorrento citroe-
nen. Men laat de schillen trekken in een neutrale 
spirit (Vodka is tegenwoordig heel populair) tot-
dat de oliën uit de schillen vrijkomen. Vervolgens 
wordt deze gelige vloeistof gemixt met suikersi-
roop. Limoncello guru’s experimenteren constant 
met de suiker-tot-water ratio, dit resulteert in 
verschillen qua helderheid, dichtheid, en smaak. 
Limoncello wordt traditioneel gekoeld gedronken 
als een after-dinner digestivo.

LA GAZZETTA: LA RIVALIDAD ESPAÑA CONTRA 
ITALIA - MÁS DE UNA PELEA DE FÚTBOL

‘HMMM... DELICIOSO!’

€6,95



Zoals jullie misschien weten kent Schotland 
verschillende whiskyregio’s. Wij gaan ons met deze 
whisky focussen op dat kleine gebied in de Highlands; 
De Speyside. Meer dan de helft van de Schotse distil-
leerderijen bevinden zich in deze regio. Het vruchtbare 
dal van de rivier de Spey brengt de volgende smaken 
met zich mee: honing, vanille, en vers fruit. 

De whisky’s uit deze regio zijn door rijping, vaak in 
sherryvaten, geraffineerd en elegant. Aberlour 12yo 
Double Cask is vol van smaak van de verschillende 
rode vruchten en de karakteristieke smaak die de 
Bourbon en de Sherry vaten afgeven. Door het zachte 
karakter ideaal voor de ontdekkingsreiziger in de 
wereld van de whisk(e)y!

ABERLOUR - A MANS DRINK FROM THE SPEYSIDE

THE BATLLE FOR CUBA: DE MOJITO, FIDEL CASTRO, EN MEER.
The Batlle for Cuba: De Mojito, Fidel Castro, en meer. 
Cuba het muzikale epicentrum van het Caraïbisch 
gebied kent een tumultueuze geschiedenis. De naam 
Cuba stamt uit de native Taíno language. Het is af-
geleid van Coabana, wat ‘mooie plaats’ betekent. 
Mensen die hier zijn geweest kunnen dit beamen: de 
mooie hoofdstad Havana, met het oude Castillo de la 
Real fort (tegenwoordig een maritiem museum); de 
veelbesproken stad Santiago de Cuba, waar de menin-
gen sterk over verdeeld zijn (some love it, others hate 
it); Camagüey, de labyrint stad met haar verborgen 
pleinen, barokkerken en smalle straatjes en steegjes; 
en natuurlijk Viñales in de Pinar del Río Provincie, een 
klein stadje met prachtige natuur en sigaar-kauwende 
guajiro’s rijdend op stieren. Cuba is per ongeluk ont-
dekt in 1492 door Columbus die een nieuwe weg naar 
Azië zocht. Sinds 1512 is Cuba eeuwenlang onder bezet-
ting geweest, eerst door de Spanjaarden onder leiding 
van Diego Velázquez de Cuéllar, daarna een korte peri-
ode van Engelse overheersing. Een van de belangrijkste 
gebeurtenissen van de 20e eeuw is de Cubaanse revo-
lutie. Hier doet ook de man zijn intrede die iedereen 
kent, en later ook de key figure is voor de Perfect Serve 
die we aan jullie presenteren. Jullie raden het misschien 
al, de Cubaanse revolutie is onlosmakelijk verbonden 
met de jonge advocaat genaamd Fidel Castro. Na de 
mislukte aanval op de Moncada kazerne in Santiago de 
Cuba in 1953 pogend de regering van Batista omver te 
werpen, slaagde Fidel Castro er in 1959 toch in en werd 
hij geïnstalleerd als nieuwe premier. Deze man, revolu-
tionist en guerrillastrijder in hart en nieren, toont zijn 
eigenschappen in een heerlijke zomerse Perfect Serve. 
De robuuste aroma’s van de rum gelijkstaand aan het 
doorzettingsvermogen van de guerrillabeweging sa-
men met Limoen en Ginger Ale zorgen voor de perfecte 
balans tussen het Cubaanse karakter en de revolutie, 
de verlichting en nieuwe hoop na de machtsgreep van 

Castro. Naast de Fidel Castro is er een nog een ander 
omstreden drankje uit Cuba, namelijk de………Mojito. 
Bacardi en Havana Club zijn met hun rum beide grond-
leggers van deze cocktail, maar ‘wie serveert er nu de 
beste Mojito’, is al jarenlang een fel debat. Wat zeggen 
de experts over de oprichting? Bacardi werd gesticht in 
1862 door Facundo Bacardi, Havana Club werd opge-
richt in 1872 door José Arechabala. Bacardi is dus iets 
ouder, maakt deze 10 jaar Bacardi tot de grondlegger 
van de Mojito? Experts bekeken ook de locatie van de 
huidige distilleerderij. Barcardi werd niet opgenomen 
in Castro’s reformatie, en wordt nu geproduceerd op 
Puerto Rico, terwijl Havana Club genationaliseerd 
werd door Castro en nu een partnership heeft met 
Pernod-Ricard en de Cubaanse regering. Dus is Bacardi 
nog wel een Cubaanse legende, of een verstoteling 
van mindere kwaliteit? Het was wel de visie van Don 
Facundo Bacardí Massó om de ‘aguardientes’ van voor 
1860, letterlijk vuurwater, tot de rum te transforme-
ren die wij nu kennen. Zo is er feit na feit wat experts 
kunnen aanhalen om hun verhaal te beargumenteren. 
Het blijft voor de beginnende rum drinkers gewoonweg 
een kwestie van smaak en de juiste zoetzuur balans 
in de Mojito. Om tot een compromis te komen serve-
ren wij de Perfect Serve Mojito ‘with the best of both 
worlds’. Wij gebruiken geen Bacardi Superior rum, maar 
een Havana Añejo Especial, de extra aroma’s door de 
houtlagering geven de Mojito meer body. Wij doen in 
tegenstelling tot het originele recept de Mint bladeren 
niet met de limoen samen muddelen, maar gebruiken 
de ‘Bashing’ techniek. We maken onze eigen rich sugar 
syrup (2:1), in plaats van rietsuiker, voor iets meer zoet-
heid. In plaats van het traditioneel gebruik van blokken 
ijs, gebruiken wij crushed ijs, dit geeft net een betere 
dilution (verwatering) van de cocktail waardoor de 
balans tussen de rum, limoen en suikerwater beter tot 
zijn recht komt.

FIDEL 
CASTRO
Proef nu deze door geschiedenis 
geharde Perfect Serve Cocktail. 
De Fidel Castro, een mix van Havana Club 
Añejo Especial, limoensap en Fever Tree 
Premium Ginger Ale

ABERLOUR
Proef deze echte mannen drank nu. 
Aberlour 12yo Double Cask, geserveerd met een 
knipoog en geen ijs

€6,50 €6,50

SPRITZER
Proef nu bij ons deze culturele klassiekers, 
alleen dan in combinatie met de trend 
van de 20ste eeuw: namelijk de Spritzer. 

Copa Limoncello Spritz, geserveerd met 
limoen, verse munt, en ijs

De Copa Cuarenta y Tres met een hint van 
‘Mercado Trece’, geserveerd met sinaas-
appel en ijs

€7,50

MOJITO
Proef nu de Perfect Serve Ich & Dich Best of Both 
Worlds Mojito. Geserveerd met Havana Club, mint, 
limoen en suikersiroop 

€6,95



SINE METU: 
HET VERHAAL VAN JAMESON
Sine Metu staat vanaf 1780 op elke fles Jameson. 
Dit betekent ‘zonder angst’, het familie motto van 
Jameson. De familie gaat uit van de gedachte dat min-
der bang zijn leidt tot meer leven, meer lachen, meer 
mensen ontmoeten, het ervaren van nieuwe dingen. 
Opgericht door John Jameson in 1780. Grappig feit is dat 
John Jameson een Schot is, terwijl de eerste distilleerde-
rij in 1780 gebouwd is, de Bow Street distilleerderij in 
Dublin. Dus Ierland’s meest favoriete whiskey is op-
gericht door een aardsrivaal in whisk(e)y termen: een 
Schot. Jameson Irish Whiskey is 3 keer gedistilleerd 
waardoor de smaak erg zacht is door de pure spirit die 
uit de distillatie potten komt. Deze spirit mag je nog 
geen whiskey noemen, er moet eerst nog een ander 
proces plaatsvinden. Kennen jullie het gezegde: Beauty 
comes with the years? Dit is bij een whiskey niet anders, 

het proces van maturatie moet eerst nog plaatsvinden 
mogen we het een Jameson Irish Whiskey noemen. 
Dit duurt minimaal 3 jaar in eikenhouten gebruikte 
bourbon en sherry vaten. 
Door deze ‘aging’ krijgt Jameson zijn hout en vanille 
tonen. Jameson is door de jaren heen een begrip in de 
cocktail wereld geworden, het smooth karakter leent 
zich goed als base spirit voor een tal van cocktails. 
Sinds de populariteit van Perfect Serves en Mixers is 
Jameson gaan nadenken hoe het op deze trend kon 
gaan inspelen. Door de spicy notes van de gember die 
zich perfect samenpakken met Jameson, is de keuze 
gevallen op Ginger Ale. 
Door de jaren heen is whiskey cola steeds minder 
populair geworden en zorgde ginger ale voor een revival 
van de Jameson Whiskey.

JAMESON
Proef bij ons de Perfect Serve Jameson 
Ginger Ale, geserveerd met limoensap 
en Fever Tree Premium Ginger Ale

De oorsprong van deze Gin start op Cale street 
London, 1820. The Chelsea distilleerderij die zich 
op deze straat bevindt werd door Burrough ge-
kocht voor 400 Pond. 
1876 is het geboortejaar van de Beefeater gin, 
genoemd naar de Beefeaters at the Tower of 
London. Dit zijn de ceremoniële wachters van dit 
Londons prachtstuk. In 2005 werd Beefeater over-
genomen door Pernod Ricard en werden er grote 
herinvesteringen gedaan om het image van het 
merk te promoten. Vandaag de dag is Beefeater 
en de premium Beefeater 24 gin niet meer weg te 
slaan uit de spirits industrie, de beste mixologists 
gebruiken deze gin in klassieke cocktails zoals de 
Martini en de Negroni en ook de nieuwere cock-
tails zoals de Pink Lady, en de Aviation. Desmond 
Payne, master distilleerder van Beefeater is de 
grondlegger van Beefeater 24. 

De inspiratie begon allemaal in Japan. 
De realisatie van deze gin hangt allemaal samen 
met het gebruik van Japanse thee als ingrediënt. 
Hoe kwam deze goede man op het idee om thee 
extract te gebruiken in de gin? 
Dit kwam omdat quinine strikt verboden was in 
de productie van tonics, waardoor de Japanse 
tonics een stuk zoeter van smaak waren. 
Om de zoete smaak wat te reduceren gebruikte 
Desmond Payne in Beefeater 24 gekoelde groene 
thee extract. De resulterende smaak was verbluf-
fend en zijn reis door Japan werd verlengd met 18 
maanden.

Drink nu bij Ich & Dich de Beefeater 24 Gin, 
geproduceerd in het hart van London met 12 ver-
schillende botanicals waaronder Japanse Sencha 
en Chinese groene thee extracten.

JAMES BURROUGH: 
THE BEEFEATER OF LONDON

COPA
Proef nu de Copa Beefeater 24 geserveerd met 
citroen, Fever Tree Premium Tonic en ijs

“Onze cocktails en Perfect Serves zijn metaforen voor 
de werkwijze en service die wij bij Ich & Dich bieden. 
Een cocktail bestaat uit ingrediënten: dit staat gelijk 
aan ons personeel, zonder een goed gebalanceerde 
basis worden ook geen kwaliteitsdrankjes geleverd. 
Een gezegde in de cocktail industrie is: 

Dit geldt binnen Ich & Dich ook, een goede cocktail 
is pas af door de passie die de bartender eraan 
toevoegt. Laat jullie verrassen door de verschillende 
smaak combinaties en cheers to the Summer!” 

– Team Ich & Dich

€9,00

“AN UNGARNISHED DRINK 
IS AN UNFINISHED DRINK.’’

€6,95


