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Gin 66 Bar by Bulldog Gin & Schweppes 

abre em Lisboa 

Porque mais do que uma moda o gin é um estilo de vida, já abriu em Lisboa o Gin 66 

Bar by Bulldog Gin & Schweppes, um espaço premium, localizado no Largo do Duque 

do Cadaval, junto à estação de comboios do Rossio, onde apreciar esta bebida se 

transforma num verdadeiro culto. 

Para os amantes declarados e mesmo para quem ainda não descobriu o mundo de 

combinações proporcionado pelo gin, este, que é o primeiro flagship bar conjunto da 

Bulldog Gin e da Schweppes, é um espaço de visita obrigatória. 

Neste bar, onde o conceito premium é seguido à risca, nenhum pormenor foi deixado 

ao acaso. Desde do Bulldog Gin com os seus elementos botânicos exclusivos como a 

papoila, olho de dragão e flor de lótus; à água tónica da Schweppes; passando pelas 

especiarias de aromas marcados, a fruta fresca e o gelo oriundo das Astúrias que, 

pelas suas características, não se dilui na bebida; passando até pela loiça Vista Alegre.   

No Gin 66 Bar by Bulldog Gin & Schweppes há gins para todos os gostos desde o 

Bulldog Mediterranean preparado com manjericão, carpaccio de morango e Schweppes 

de pimenta rosa ao Bulldog Sour Land com canela, cardamomo, zest de laranja e 

Schweppes de cardamomo. 

Com o Bulldog Gin a ser a estrela deste espaço, podem também ser apreciados outros 

sabores com os sete perfect serves do Macaronesian, London Hill, Ferdinands, NAO, 

Nordés, AMO.TE e do Gina. 
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