Valgbar
drinkmeny

Arbeidslinja (Ap)

vodka, rødbetjuice, lime-taﬀel, isbiter
Denne drinken har en ﬂo� lillafarge og er oppkalt e�er en av Aps
ideologiske kjepphester, som gjenspeiler de bedres�ltes enkle syn
på stønadsmo�akere, arbeidsløse og fa�ge: De er late og arbeidssky, men de lar seg �l nød tvinges i arbeid hvis det å være utenfor
arbeidsmarkedet blir verre enn selv den usleste og mest underbetalte jobben.

Ernas rektum (ev. Deep Blue) (H)

rom, curaçao, lime-taﬀel, limebåt og isbiter
E�er 8 år med blå� vanstyre, taler denne drinken for seg selv. Men
ikke la deg skremme av navnet – den er både frisk og søt.

Rasisit (Frp)

rom, cola, sitronjuice, limebåt og isbiter
Denne drinken er i hovedtrekk konstruert som en Cuba Libre, men
har bli� oppgradert med et ny� navn – inspirert av den den gåtefulle graﬃ�-dekorasjonen som plutselig dukket opp på husveggen �l
Laila Bertheussen og daværende jus�sminister, Tor Mikkel Wara
(Frp), for en �d �lbake.

Under sperregrensa (ev. Le�overs) (V)
gin, indian tonic, lime-taﬀel, curaçao, kiwi- og eplejuice (OBS!
inneholder skummetmelkpulver), limebåt og isbiter
Det er ikke så le� å bli klok på Venstres poli�kk; derfor er drinken vi
har dedisert �l dem – på samme måte som poli�kken deres – et
sammensurium av blå og grønne greier. Drinkens grunntrekk er
modellert e�er prinsippene �l en klassisk GT.
Mox on the beach (R)
vodka, tomatjuice, sitronjuice, tabasco, stangselleri og isbiter, ev.
salt og pepper
De�e er klassikeren Bloody Mary, forkledd som klassikeren Sex on
the beach – eller omvendt. Navnet skjemmer ingen, og det skader
heller ikke å ha utseendet med seg. Bortse� fra når det blir li� i
overkant mye fokus på det, da. Fargen er i hvert fall rik�g,
par�poli�sk se�.

Nullutslipp LOL! (MDG)

gin, kiwi- og eplejuice (OBS! inneholder skummetmelkpulver),
lime-taﬀel, limebåt og isbiter
Man driter ikke i eget reir, synes å være MDGs devise. Følgelig har
de sa� i gang en stors�lt ﬂy�eaksjon av forurensing – fra nærområdene �l �ernområdene. Eksempelvis har bileksosen vi var plaget
med før, bli� tryllet vekk i by�e mot at mineralutvinning for bilbatterier skaper store naturødeleggelser på andre siden av kloden. Ute
av syne, ute av sinn.

Bondefanger (Sp)
rom, ingefærøl, sitronjuice, lime-taﬀel, sitronbåt og isbiter
En frisk og leskende drink full av desentraliserte tradisjoner og ulvehat
– akkurat som Sp selv; som skapt for jaktadel, hy�etomtbaroner,
ska�eﬂyktninger og le�lurte bønder. Skål!
Tungetale – ropet fra gu�erommet (KrF

gin, appelsinjuice, lime-taﬀel, sitronbåt og isbiter
Hva gul poli�kk innebærer er helt i det blå, for det var vel neppe pesteller Judas-symbolikken KrF ønsket å assosieres med da de valgte
farge for sin visuelle proﬁl. Uanse�, Tungetale er en drink sterkt
inspirert av klassikeren Screwdriver, og i disse dager er det naturlig å
spørre: who screws who (hvem lurer hvem)? E�er � slike på rappen vil
i hvert fall tungetalen komme på glid.

Snill gu�/ﬂink pike (SV)
vodka, eventyrbrus, lime-taﬀel, sitronbåt og isbiter
SV er så poli�sk korrekt at det nesten grenser �l det eventyrlige. Hva
er vel da mer naturlig enn at signaturdrinken deres er smaksa� av
eventyrbrus?
Blank stemme/hjemmesi�er

en alkoholfri drink av valgfrie ingredienser
Frank Aarebrot har u�alt at hjemmesi�ng betyr en halv stemme �l de
du ikke liker. Li� kjapp hoderegning viser at det samme gjelder for
blank stemme. Uanse�, ønsker du deg en alkoholfri drink, ta grep, gjør
valg. Hvis ikke risikerer du en drink der minst halvparten består av �ng
du ikke liker.

Cabaret Standards valgbar
Valgkampen har nådd si� endepunkt og li� over halvparten
av oss har brukt den muligheten vi har �l å påvirke virkeligheten vi lever i – i den grad noe slikt er mulig med dagens
parlamentariske system. (Og hva er egentlig alterna�vet?)
For at våre kabaret-gjester skal få en mulighet �l enten å
slukke sine sorger eller ha noe å skåle forhåpningsfullt i,
�lbyr kabaretens Valgbar drinker �l enhver smak og poli�sk
�lhørighet. Og ved i det minste å få velge hvilken drink man
skal drikke, får man tross alt en ørliten følelse av å ha en
slags påvirkningskra�.
Den intakte stø�anna på inngangsmedaljen gjelder som
drikkebong. Ikke riv av stø�anna selv, men la barpersonalet
rive/klippe den av i by�e mot en drink; de�e for å unngå at
kabaret-svartebørsen oversvømmes av piratkopier. Dersom
du ikke ønsker å beny�e drikkebongen, kan du selge din
intakte inngangsmedalje �l en ublu pris.
Les drinkmenyen grundig og fa� en nøye kalkulert beslutning før du tar kontakt med valgbarpersonalet for å gjøre en
bes�lling. De�e for å hindre kødannelse, ilter stemning og
håndgemeng.

