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GEDISTILLEERD

FRISDRANKEN
Coca Cola				2,20
Coca Cola Light				2,20
Coca Cola Zero				2,20
Fanta					2,20
Sprite					2,20
Chaudfontaine rood			2,20
Chaudfontaine blauw			2,20
Spa Citroen				2,20
Cassis					2,40
Tonic					2,40
Tonic Fever Tree - Indian Tonic		
3,60
Tonic Fever Tree - Elder Flower		
3,60
Ginger Ale				2,40
Bitter lemon				2,40
Lipton Ice Tea				2,50
Lipton Ice Tea Green			
2,60
Lipton Ice Tea Zero			
2,50
Rivella light				2,40
Jus d’orange				2,40
Verse jus d’orange			
3,10
Appelsap				2,40
Tomatensap				2,50
Chocomel				2,35
Fristi					2,35

SPECIAAL BIEREN
Fris & Blond
Gulden Spoor Blond 4,5%

4,25

Gauloise Blond 6,3%

		

4,25

Malheur 6 6,0%			

4,25

Goudgeel bier met volle mousse. Licht hoppige geur met
frisse exotische tinten van mango en sinaasappel.

BIEREN
Bier van de Tap

Warsteiner 0,2L			2,20
Warsteiner 0,3L			3,25
Warsteiner 0,4L			4,30
König Ludwig witbier 0,3L		
4,00
König Ludwig witbier 0,5L		
6,00
Leffe Blond 0,25L			
3,75
Leffe Dubbel 0,25L			
3,75
Wisseltap				0,00

HUISWIJNEN
				glas
Wit droog - Chenin Blanc
3,50
Wit zoet - Riesling 		
3,50
Chardonnay			4,00
Rood - Pinotage		
3,50
Rood - Primitivo Puglia		
4,00
Rosé droog - Vina Ainzon
3,50
Rosé zoet - Sycamore		
3,50

Cointreau				3,50
Grand Marnier				4,00
Dom Bénédictine			
4,00
Tia Maria				3,50
Campari				3,50
Baileys					3,50
Amaretto				3,50
Licor 43				3,50
Passoa					3,50
Apfelkorn				2,75
Sambuca				3,50
Jonge jenever				2,40
Oude jenever				2,40
Bessenjenever				2,40
Port					3,00
Vermouth				3,00
Sherry					3,00
Schrobbelèr				2,40
Jägermeister				2,40

fles
17,50
17,50
20,00
17,50
20,00
17,50
17,50

Geurt lichtjes fruitig en hopachtig door zijn lichte bitterheid. Niet sterk, rond en een uitgesproken karakter.
Speciaal goudblond doordrinkbier met mooie citrus
hoptonen van de Saaz-hop.

Chouffe Soleil 6,0% (seizoen)

    4,75

Cuvée des Trolls 7,0%

    5,00

Een blond ongefilterd speciaalbier met verfrissende en
fruitige smaken, iets peperig en droge afdronk.

Strogeel, mistig met een stevige witte schuimkraag.
Full body met fruitige aroma’s van citrus en zoet geel
fruit. Overwegend zoet met verfrissend zuurtje en gistig
karakter.

Page 24 Blond 6,0%

		

5,00

Graanachtig met een klein zoetje en een nogal aardse
en kruidachtige bitterheid. De afdronk is fruitig.

Averbode Abdijbier 7,5%

    5,50

Abdijbier met dryhopping. Bloemige hoparoma´s, zoetig
en fris bittere afdronk met licht kruidige gisttonen.

Moutig & Zoet
Gulpener Oud Bruin 0,33L 3,0%

2,45

Heerlijk zoet en zacht bier, met lichte tonen van karamel
en cacao.

Leffe Ruby 0,33L 5,0%

    3,50

Robijnrood, verfrissend bier met een fijne toets van hout
en het delicate aroma van rode vruchten.

Gauloise Ambree 5,5% 		

4,00

Rood bier met aroma’s van hazelnoot, karamel, sinaasappel en hop. Licht bittere smaak, met zoethout.
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De Koninck 5,2%

		

4,25

Fruitig bier, licht zoek van smaak met tonen van karamel en honing. Daarbij een ietsje bitter.

Westmalle Dubbel 7,0%

    4,25

Trappistenbier met licht kruidige, fruitige tonen en een
fris bittere afdronk.

Gauloise Double 6 6,5%

    4,75

Mc Chouffe 8,0%

    4,75

Chouffe Bock 6,66% (seizoen)

    5,00

Gouden Carolus Classic 8,5%       

    5,00

Page 24 Dubbel 7,9%

    5,50

Chouffe N’ice 10,0% (seizoen)       

    5,50

Vurige Non 7,0%

    5,75

Bruin bier van gekarameliseerde gebrande mout.
Licht bitter, fruitig, met tonen van sinaasappel zoethout.
Bruin ongefilterd bier met een fruitig aroma, licht
gebrand, iets bitter (zwaarder in alcohol).

Ongefilterd bokbier. Mooie balans tussen kruidig zoete
mouttonen en karamel en een licht bittere afdronk.

Toffee, mout, karamel, gedroogd fruit, heerlijk, zachtzoete tonen die lang in de mond blijven plakken.
Aroma’s van koffie, rode wijn, karamel en kruiden.
Smaak van chocolade, gebrande mout en rode wijn.

Sterk ongefilterd bruin bier. Kruidig, met toetsen van
tijm en curaçao, en een lichte hopsmaak.

Een glorieus robijnrood bier van hoge gisting. Wees
voorbedacht bij het openen van dit bier. Vurige Non kan
wel eens uit de fles vlammen...

Malheur 12 12,0%

    6,00

Met zijn volume alcohol een zwaargewicht. De mooie
ronde en volle smaak blijft vlot drinkbaar.

Leffe Royal IPA 0,33L 7,5%

    3,85

Droog gehopt bier, met een goudkleurige gloed in het
glas en een dikke en romige witte schuimkraag.

		

    4,50

Ideale starter. Een sublieme combinatie van bitter en
zoet dankzij citrusaroma’s, met een fris bittertje.

Cornet 8,5%			

4,50

Een oaked, zwaar blond Belgisch bier. Het bier krijgt z’n
subtiele vanilletoets, dankzij de eikenhouten snippers
die tijdens het brouwen worden toegevoegd.

La Chouffe 8,0%

    4,75

Tripel Karmeliet 8,4%

    5,00

Deugniet 7,0%

    5,00

Page 24 Tripel 7,9%

    5,00

Westmalle Tripel 9,5%

    5,00

Delirium Tremens 8,5%

    5,00

Gouden Carolus Triple 9,0%

    5,00

Duvel 8,5%

    5,25

Ongefilterd blond bier met aroma’s van koriander en
citrus. Medium zoet en frisse licht bittere afdronk.

Aromatisch tripelbier met smaak die doet denken aan
fruit (sinaasappel & banaan), gerst, haver en tarwe.

Zoete aanzet van citrus en groene appels. Heerlijk
verfrissend met een klein zoetje en licht bittere afdronk.
Lichte aroma’s van graan en mout met een zweem van
alcohol. Fruitige hopsmaken, mooie mouttoetsen.
Dit trappistenbier is een waar stijlicoon, complex, met
veel gist en alcohol en daardoor kruidig en bitter.

Typisch Belgisch zeer fruitig gist-aroma, redelijke bitter
in een iets alcoholische afdronk.

Aroma’s van fruit, mout, kruiden en gist. Dit zeer complexe bier heeft prestigieuze onderscheidingen behaald,
waaronder goud tijdens de European Beer Star.

Gouden Carolus Hopinsjoor 8,0%

    5,50

5,00

Malheur 10 10,0%

    5,50

    5,00

Ronde hop-geur, variërend van fruitige mango en citrus
tot kruidigheid met een gepeperde indruk.

Chouffe Houblon 9,0% (seizoen)

5,25

Belgische Triple IPA, met een harmonieus evenwicht
tussen fruitige smaken en kruidige bitterheid.

Witbieren
Blanche de Namur 4,5%

4,00

Troebel witbier met een zachte en smeuïge smaak van
koriander en bittere sinaasappel tot fruitige aroma’s.

Vedette White 4,7%

    4,25

Kenmerkende aroma’s van limoen, sinaasappel en korianderzaad. Subtiel droog met een bittere afdronk.

Lowlander White Ale 5,0%

5,00

White Ale is een bier dat typisch is voor de Lowlands.
Deze is net iets anders gebrouwen met verfrissende
citrus en geurig fruit. Door de botanicals is deze White is
voller van smaak en karakter.

König Ludwig Weizen 0,50 L 5,5%

5,50

Meer hoparoma’s door dryhopping, zoetig en droog
bittere finish, veel koolzuur.

Duvel Tripel Hop 2017 9,5%

Een sterk gehopt blond bier. Tijdens het brouwen is er
gebruik gemaakt van vijf hopsoorten.

Gulden Spoor IPA 7,0%

Guillotine 8,5%			

4,25

‘Instap’ IPA voor de beginnende liefhebber. Fruitig van
smaak, daardoor vrij zoet en medium bitter.

    6,00

Een heerlijk fris-zoet bier met een verleden: in
1260 werd de eerste brouwerij geopend nabij München.
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Gulden Spoor Tripel 8,0%

Met recht een stijlicoon, droog met subtiele hoptonen,
veel gistkarakter en veel fijn koolzuur.

Hoppig & Bitter

Vedette IPA 5,5%

Tripel / sterk blond

Een explosieve hop met een ‘in your face’ smaak van
citrustoetsen die erg complementair zijn aan Duvel.
Aroma’s van perzik, sinaasappel en citroenschillen
waardoor dit bier een aangename smaak heeft.

La Corne Triple 10,0%

    

    5,75

Het bier is blond van kleur en heeft een mooie schuimkraag. In de neus zijn geuren van hop en honing te
onderscheiden. Verder in de smaak zijn fruitige en
gekarameliseerde tonen te herkennen.

Gauloise Triple 10 9,7%

    6,00

Goudblond bier met aroma’s van florale hop en citrusschil. Heeft een sterk fruitige en toch elegante smaak.

Porters & Stouts
Lowlander Poorter 6,0%

5,00

Een poorter met een stoer dokwerkersrandje met de
toevoeging van vanille en die typisch Nederlandse
smaak van zoethout.

De Molen Mooi en Meedogenloos 10,2%    5,50
Een heerlijke volle stout met een donkere zwarte kleur.
De aroma’s van karamel, pruim, bruine suiker en chocolade komen je tegemoet bij het inschenken van dit bier.

Guinness 8,0%

   

    4,25

Het ‘zwarte goud van Ierland’ vers voor u getapt met de
speciaal door Guinness zelf ontwikkelde surger.

LONG DRINKS / MIXDRINKS

Fruitig en/of kruidig
Chouffe Cherry 8,0%

    

    5,00

Dit fruitige bier is niet te vergelijken met de bekende
kriekbieren. Dit bier heeft meer body, meer power
en meer alcohol.

Lowlander IPA 6,0%

5,00

Blanche de Namur Rose 3,4%

4,50

Liefmans Fruitesse 4,2%

3,50

Deze soepele IPA heeft de perfecte balans tussen citrus,
kruiden en hop.

Romige en fruitige smaak met uitgesproken toetsen van
framboos. Lichtjes zoet met een fijne afdronk.

Zeer fruitig bier, met aroma’s van onder andere aardbei,
framboos, kers en bessen.

Liefmans Yell’oh 3,8%

                  3,50

Gedurfde mix van limoen, appel, vlierbloesem, basilicum
en ananas. Extra onweerstaanbaar on the rocks.

Corona 0,33L 4,6%

    3,75

Warsteiner Radler 2,0%

    3,75

Mexicaans bier van lage gisting met een verfrissende en
licht zoetige smaak.
Verfrissend bier met minder alcohol. Gemaakt op basis
van pils en citroenlimonade. Fris en zoete afdronk.

Desperados 5,9%

    4,50

Verrijkt met de smaak van tequila. Een unieke smaakervaring die het zoete van tequila combineert met het
bittere van bier.

Gin Tonic		

Tonic
Tonic
                           Kinley         Fever Tree
Gordons 		
5,80
7,00
Gordons Pink Gin
6,00
7,20
Tanquary 		
6,30
7,50
Bombay Saphire
6,30
7,50
Bulldog		
6,30
7,50
Tanquary Ten		
7,30
8,50
Hendriks Gin 		
8,30
9,50
Monkey 47		
8,30
9,50

Rum cola				
Bacardi Carte Blanca			
Captain Morgan			
Pampero Especial			
Pampero Blanco			

Whiskey cola

Johnnie Walker Red			

5,60
5,60
5,85
5,85

   

5,60

CALVADOS

Somersby Apple 4,5%

    4,25

Chateau Du Breuil
Pommeau Normandie			

3,25

Somersby Pear 4,5%

    4,25

Chateau Du Breuil VS			

3,50

Somersby Blackberry 4,5%

    4,25

Chateau Du Breuil VSOP		

4,00

Een verfrissende glutevrije apple cider met volle appeltonen en een frisse gele kleur.
Een verfrissende glutevrije cider met volle smaak van
peer, licht verfijnd bruisend.

Een verfrissende cider met de volle smaak van bramen,
met zijn licht roze kleur een opvallende verschijning. De
lichtzoete smaak van de bramen is goed proefbaar en
heeft een korte maar sprankelende afdronk.

Delerium Red 8,0%

   

    5,00

Kersenrood bier met rode schuimkraag. Smaak van zoete kersen. Stevige fruitbier met stevige, zachte zoetheid.

Alcoholvrij
2,50

Moutig alcoholvrij pils, ietsje bitter.

Warsteiner Radler 0,0 / 0,33L

Complexe neus met toetsen van appel, amandel en
citrus. Zacht, rond met tonen van fruit en kweepeer.

Chateau Du Breuil Hors D’Age

    

COGNAC

    4,25

Menard Cognac Reserve Extra

Een heerlijke fris-zoet bier en lekker... alcoholvrij.

6,00

4,25

Een topper met een bloemige, fruitige geur met hints
van vanille. Smaak met hints van hout en karamel.

Menard Cognac VSOP

Een heerlijk frisse cider met pure appelsmaak en
alcoholvrij.

    6,00

12 jaar oude prijswinnende calvados met een overheerlijk aroma van walnoot, amandel en vanille.

    2,85

Alcoholvrij, friszoet op basis van pils en citroenlimonade.
Mild-hoppig met een verfrissende citroensmaak.

Köning Ludwig 0,5L 0,0%

Frisse calvados met een rijping van twee volle jaren die
hem fruitig en fris maakt, met een zuurtje in zich.

Menard Cognac Selection de Domain

Warsteiner Alcoholvrij 0,0%		

Somersby Apple 0,0%

Een bijzonder aangenaam aperitiefje, gemaakt van sap
van appels en calvados.

    4,75

Very Special Old Pale cognac met een elegant, licht kruidig, fris, bloemig karakter en subtiele ranciosmaak.

6,00

De Reserve Extra is een mooie, ronde en verfijnde
cognac met een lichte ranciosmaak en zachte afdronk.

Menard Cognac XO

    9,00

Domaine de Forges VSOP

    9,00

Remy Martin VSOP

    6,50

Remy Martin XO

  18,00

Robuuste en mooi geronde, minimaal 30 jaar gerijpte
cognac. Hinten van vanille, chocolade en leer.

Geur van bloemen, honing, vanille en karamel. Zacht
en smaak, naar druiven en vanille. Lange afdronk.

Geur van vanille, honing, bloemen en vruchten. Warme
smaak met aroma’s van rijpe vruchten en vanille.
Perfect uitgebalanceerde XO cognac met een kruidig
aroma met notities van rijp fruit en bloemen.
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ARMAGNAC
Cles des Ducs VS

    

Diepe goudbruine kleur met krachtige smaak.

Cles des Ducs VSOP

BLENDED WHISKY
    3,75
    4,75

Gebalanceerd smaakpallet met subtiele notities van
kaneel en tabak.

VODKA
Smirnoff

    3,50

Een klassieke Russische stijl vodka met een pure smaak,
lichte geur en koele afdronk.

Ketel One

			

4,00

Een zeer aangename zachte vodka met aroma’s van
witte peper, hint van citrus, mint, venkel en honing.

Grey Goose

    6,00

Vijf maal gedistilleerde wodka, met een elegante, zachte
en volle smaak een licht zoete geur.

Gordon’s

GIN

    3,50

De fijne jeneverbes, koriander en andere ‘botanicals’
geven deze gin zijn bijzondere smaak en aroma.

Gordon’s Pink Gin

    3,70

Door het subtiele aroma met notities van citrus en diverse kruiden, heeft hij een heerlijke balans tussen de zoete
en friszure smaken uit de gin.

Tanqueray

    4,00

Een droge, heldere gin met een rijke jeneverbessmaak
voor frisse gin-tonics en droge martini-cocktails.

Bulldog Gin				

4,00

De smaak bevat hinten van jeneverbes, dragon, papaver,
lavendel en citrusvruchten.

Bombay Sapphire

    4,00

Uitgebalanceerde smaak op basis van 10 geselecteerde
specerijen. Complex en toch subtiel karakter.

Tanqueray 10

    5,00

Uitzonderlijk zachte en frisse gin. Handgemaakt in kleine
batches met verse citrus en andere ‘botanicals’.

Hendricks				

6,00

Bijzondere smaak dankzij de traditionele jeneverbes,
aangevuld met Bulgaarse roos en komkommer.

Monkey 47

    6,00

De 47 verschillende soorten handgeplukte kruiden
maken deze gin erg complex. Daarnaast bevat deze
populaire gin nog eens, een alcoholpercentage van 47%.

Captain Morgan

RUM

		

3,50

Bacardi Carta Blanca			

3,50

Een gedistilleerde drank op basis van een geheime mix
van Caribische rum, kruiden en natuurlijke aroma’s.

Aromatische witte rum met tonen van amandel en vanille, ontwikkeld in eikenhouten vaten op houtskool.

Pampero Especial

    3,75

Een bruine rum met een karamel-achtige smaak.
Een blend van rums van 2 tot 5 jaar oud.

3,50

Johnnie Walker Black Label		

5,00

Johnnie Walker Green Label		

6,50

Johnnie Walker Gold Reserve		

6,50

Johnnie Walker Blue Label		

20,00

Boordevol specerijen en levendige, rokerige smaken.
Blend met een buitengewone diepe smaak.

Rijk, complex en zeer evenwichtig, vol donkere vruchten,
zoete vanille en de kenmerkende rokerigheid.
Perfect uitgebalanceerde blend van single-malt whisky’s.
Bredere smaakbeleving en gelaagdheid.
Een feestelijke, honingzoete blend van Scotch Whisky’s,
die allemaal minstens 18 jaar oud zijn.
Een blend van de meest zeldzame malts met een scala
aan onderscheidingen op zijn naam.

SINGLE MALT WHISKY
Cragganmore 12Y

    5,75

Staat bekend als het meest complexe aroma van elke
malt - verbazingwekkend fris en delicaat.

Glenkinchie

			

6,00

Een echte Lowland single malt. Licht, zoetig en fleurig
van smaak met een intense afdronk.

Aberfeldy

    6,00

Talisker 10Y

    6,50

Dalwhinnie 15Y

    6,50

Aultmore

    7,00

Craigellachie

    7,25

Balvenie Double Wood 12Y

    7,25

Oban 14Y

    7,50

Lagavulin 16Yrs

    8,50

Prima om te beginnen met malt whisky. Stevige smaak
met vanille, afdronk met kruiden en sinaasappel.
De klassieker van de Talisker-familie. Prijswinnende
malt. Krachtig, zoet, rokerig en peperachtig.

Een van de hoogste operationele distilleerderijen in
Schotland, 15 jaar rijping voor soepelheid en diepte.

Speciale release uit 2014. Als je hem proeft herken je
toast, custard, hazelnoot en appel. Mild en zacht.

Krachtig, kruidig van smaak. Tonen van kaneel, rook en
eikenhout. Lange afdronk met een licht bittertje.
Invloeden van bourbon en sherryhout. Het peperige
karakter dringt door het rijke en volle aroma heen.

Single malt van de kust in West Highlands. Smaken van
rijke zoetheid en rokerige droogte.

Eiland malt (Islay). Bekend door zijn turfachtige, medicinale smaak met zoete en zilte tonen.

BOURBON WHISKEY
Bulleit Bourbon

		

5,00

Een Amerikaanse bourbon met een zuivere en zachte
smaak met een vleugje vanille en honing.

IRISH WHISKEY

Pampero Blanco

    3,75

Bushmills Original

Een witte rum met een zijdezachte en lichte smaak. Zes
maanden gerijpt op eikenhoutenvaten.

Zachte en milde whiskey uit Ierland. Vriendelijk, direct
vertrouwd met een zachte, verwarmende smaak.

Zacapa 23 Y

		

3,50

    7,50

Tullamore Dew

Een blend van rums van 6 tot 23 jaar oud. Gemaakt om
puur te drinken met een blokje ijs.

De oorspronkelijke Ierse whiskey, bekend vanwege de
complexe en toch zachte en toegankelijke smaak.

Zacapa XO

  14,00

Teeling Small Batch

    

Een uitzonderlijke rum die heeft gerijpt in de bergen van
Guatemala. Absoluut geweldige smaakintensiteit.
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Johnnie Walker Red Label

    3,75

		

5,00

Heerlijke whiskey voor de beginnende en de ervaren
whiskeydrinker. Licht houterig met een klein zoetje.

WIJNEN
Mousserend

Domaine des Hâtes Chablis		

    fles

Prosecco Frizzante Piccolo La Gioiosa     6,00
Italië - Frisse geur van wit fruit en citrus. De smaak is
zacht met een lichte mousse en een zuivere afdronk.

Rosé

    fles

LaCheteau Rosé d’Anjou

  17,50

Viña Ainzön Garnacha Rosado

  17,50

Sycamore Rosé

  17,50

Bio Diwald Zweigelt Rosé Selektion

  27,50

Rood

    fles

Cape Zebra, Pinotage

  17,50

Vina Ainzon Crianza

  22,50

Carmenère Reserva, Rosario

  28,00

Australië - Sterk aroma van zachte perzik, vanille en
geroosterd hout, smaak met een tropisch karakter met
vanille.

Merlot Reserva, rosario Estate

  28,00

Heim Impérial Riesling

Valpolicella Ripasso,
Torre del Falasco

  28,50

Duc de Foix Semi-Seco, Cava

25,00

Duc de Foix Brut , Cava 		

25,00

Spanje - Friszoet van smaak. De mousse is verfijnd met
een goede, evenwichtige en aangename afdronk.

Spanje - Twee en een half jaar op fles gerijpt, merkbaar
aan de verfijndheid en de complexiteit van de wijn.

Duc de Foix Rosado, Cava

  27,50

Spanje - Stevige, plezierige geur van klein rood fruit met
een hint van laurier. Goede afgeronde en warme smaak.

Wit
Cape Zebra, Chenin Blanc 		

    fles
17,50

Zuid-Afrika - Aromatische geur van perzik en citroen.
De smaak is fris en sappig met ronde zuren en fijne
fruitaroma’s.

Moselland Riesling Kabinett  

  17,50

Duitsland - In de neus veel exotisch fruit en grapefruit.
Veel sap, licht (weinig alcohol), veel fruit en licht zoet.

Aberdeen Angus Chardonnay

  20,00

Argentinië - Karakteristieke smaak met elementen van
ananas en banaan. Zachte structuur met een lichte
houttoets.

Torre del Falasco Soave

22,50

Italië - Een delicaat aroma, een droge smaak met een
licht bittertje. Bijzonder zachte en aangename wijn.

De Bortoli Reserve Chardonnay

  25,00

  27,50

Frankrijk - In de geur elegant, verfijnd en levendig met
veel fruit (perzik) en bloemen. De zuren zijn mooi in
balans.

Misty Cove Estate Sauvignon Blanc

  29,00

Nieuw-Zeeland - Geur van kruisbessen, verse kruiden
en meloen. Volle, sappige smaak met passievrucht en
citrusfruit.

Goldschild Saar Riesling

  29,00

Duitsland - Aroma’s van pruim, abrikoos en citroen.
Uitstekende balans tussen intens rijp fruit en kruidige
zuren.

Heim Impérial Gewurztraminer

  33,00

Frankrijk - In de geur veel rijp en tropisch fruit. De smaak
is uitgesproken met invloeden van rozenblaadjes en
lychees.

Frankrijk - Zeer fruitige geur met rode besjes en frambozen. Een sappige, ronde en licht zoete smaak met veel
fruit.
Spanje - Een zachte en aangename smaak met mooie
tonen van rijp fruit zoals frambozen en bosaardbeien.

USA - De smaak is zoet maar met een frisse zuurgraad
hierin komen elementen als aardbei en meloen naar
voren.

Oostenrijk - Aangenaam met het friszure van cranberry’s, het zoet van aardbeitjes en frambozen en een klein
bittertje.

Zuid-Afrika - Licht kruidige geur met bessenfruit. De
smaak is fruitig, zacht, soepel met een zachte tannine
structuur.

Spanje - Geroosterde geur met lichte vanille tonen, specerijen, leer en gedroogd fruit. Vlezige, kruidig smaak.

Chili - Diepe chocolade-rokerige geur. Intens rijpe zwarte
fruitnuances met rijke koffie, chocola en eikelementen.
Chili - In de geur rijpe bessen en kruiden. Karakteristieke
fruitige kenmerken (pruim en braam) met iets hout.

  

Italië - Karakteristieke geur met pruimen en rozijnen.
De smaak is krachtig, complex, met toch een zekere
frisheid.

Domaine Bassac Cabernet Franc

Nuiton-Beaunoy Bourgogne
Pinot Noir
		

34,00

Bodegas Menade Verdejo		

36,50

Aglianico Campania igt

Chablis Les Vénérables,
Vieilles Vignes, La Chablisienne

44,00

Frankrijk - In de geur bloemen en fruit met exotische
tonen. Complexe smaak, lange afdronk en mintachtige
aroma’s.

30,00

Frankrijk - Geur van vers rood fruit. Jong en fris, met
een fijne zoet-zuur balans en de smaak van amarene en
bramen.

Castel Firmian Riserva Pinot Grigio

Spanje - Fris verfijnd fruit in neus en mond, met voldoende zuren. Zeer evenwichtig, elegant, met een lange
afdronk.

  29,00

Frankrijk, Languedoc - Donker van kleur, met aangename aroma’s van marmelade en rijp zwart fruit. Licht
kruidig van smaak.

San Silvestro Barbera d’Alba
“Domina”
  
  

Italië - Een complexe geur van rijpe peer en perzik,
kamille en hout. De smaak is kruidig, vol en rijp.
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52,50

Frankrijk - Geur van grapefruit en citroen, licht rokerig
en kruidig. Zachte, verfijnde licht ziltige smaak. Frisse
afdronk.

  31,00
  31,50

Italië - Rijke wijn met veel structuur zowel in zijn geur als
smaak; rijp rood fruit, complex, met lichte houttonen.
Italië - Geur van bramen en bosbessen en naast kruidigheid veel fruitnuances in de smaak. Een zachte afdronk.

Covila II Reserva, Rioja 		

33,00

Château Puy Rigaud Montagne
St. Emilion
  
  

  38,00

Spanje - Kruidig, met tonen van kruidnagel, koekkruiden
en gestoofd fruit. Smaak van donker fruit, vanille en leer.

Frankrijk, Bordeaux - Geur van zwarte bes en framboos,
hint van witte peper en subtiel hout. In de smaak veel
rijp fruit.

Nuiton-Beaunoy Les Mouchottes

  38,50

Frankrijk, Bourgogne - Geur van vers rood fruit. Jong
en fris, met een fijne zoet-zuur balans en de smaak van
amarene en bramen.

Misty Cove Pinot Noir

  39,00

Nieuw-Zeeland - In de geur vooral rood fruit in een zacht
rokerige context. Elegante, fruitrijke smaak met rijpe
tannines.

Haut Marquis, Saint-Estèphe		

40,00

Broodmandje 		

		

Met kruidenboter, tapenade en aioli

4,50

Bitterballen			

5,25

Krokante kipreepjes		

6,50

8 stuks

6 stuks met chilimayonaise

    

    6,50

Nacho’s overbakken met kaas    

    5,00

Snackplenkske

    9,75

Italië - Makkelijk, rood fruit, kersen, een zoetje,
aangenaam, stevig. Prima balans van kersenzuren
en de tannine.

Snackplenkske koud

    7,75

Barolo “Patres”, San Silvestro		

Gemarineerde olijven			

3,50

Gefrituurde uienringen		

4,25

Frankrijk, Bordeaux - Geur van donker fruit, zoals cassis.
Finesse gecombineerd met krachtige tannines. De
afdronk is vlezig.

Coto de Imaz Reserva

  40,00

Spanje - Barstensvol rood fruit! Een volle wijn, zacht en
met stevige ronde tannines. Lange afdronk.

Da Vinci Chianti Classico DOCG

40,50

45,00

Italië - Geur van kruiden en gedroogde bloemen. Mondvullend, met een stevige structuur en zachte tannines.

Saint-Aubin 1er Cru sur le Sentier  
du Clou
  
  

  47,00

Frankrijk, Borugogne - Geur van rood fruit, noten en licht
zuivelig. Elegante, mild smaak met lage tannines en een
grote fraîcheur.

Monastère de Saint-Mont

  48,00

Frankrijk - In de neus rood fruit, thijm en peper. Volle,
krachtige smaak, met zijdezachte tannines. Zeer lange
afdronk.

Gigondas Signature,
Cave de Gigondas

  

  48,50

Frankrijk, Rhône - Indrukwekkende wijn, met een kracht
en complexiteit vergelijkbaar met de Châteauneuf-duPape.

Dessertwijn
Passeur de Soleil Muscat
de Frontignan 		

    fles
30,00

Frankrijk - In de geur rijp en gedroogd fruit, citrusvruchten, peer en honing. De smaak is rijk, complex en
evenwichtig.
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BORRELKAART

Gefrituurde scampi’s
8 stuks met chilisaus

Met salsa en chilimayonaise

16 stuks: bitterballen, frikandelstukjes, gefrituurde scampi’s en krokante kipreepjes met mayonaise en chilisaus
Worst, kaas, augurkjes, zilveruitjes en gemarineerde
olijven

10 stuks met chilisaus

Vegetarische miniloempia’s
8 stuks met chilimayonaise

Frikandelstukjes 			
8 stuks met mayonaise en/of curry

Puntzak frieten

Met mayonaise of curry

    

vegetarisch of vegetarisch te bestellen

    5,00
4,50
    3,75

WARME DRANKEN

Peach Mango Green

Koffie					
2,20
Cappuccino				2,40
Thee					2,20
Verse muntthee			3,10
Espresso				2,20
Koffie verkeerd				
2,40
Latte Macchiato			2,60
Grote koffie				
4,10
Grote cappuccino			4,30
Dubbele espresso			
4,10
Slagroom				0,50
Wienermelange			2,90
IJskoffie Gallery				
3,60
Irish koffie				
5,50
French koffie				
5,50
Italian koffie				
5,50
Jamaican koffie				
5,50

Deze verfrissende thee is een mix van de sappige smaak
van perzik en de zachte tonen van mango’s.

Sweet Ginger Peach

Stukjes perzik en gemberwortel verrijken deze thee.

Raspberry Black

Een verrukkelijke smaak van vers geplukte frambozen
in combinatie met de krachtige Assam thee.

Blackberry Jasmine Oolong

Deze onderscheidende melange combineert de exotische geuren van jasmijn bloemen samen met de fijnste
Se Chung oolong thee.

Golden Chamomile Herbal

Een heerlijke mix van Egyptische kamille bloemen,
goudsbloem en muntbladeren. Van nature cafeïnevrij.

Organic Green

Drie biologische groene theesoorten afkomstig uit Azië.
Mun Chee, Sencha en Idullgashinna zorgen voor een
gezonde, weldadige groene thee ervaring.

Tropical Green

Geniet van de natuurlijke mix van Dragonwell thee,
Young Hyson en verrijkt met stukjes ananas.

Acai Green

Een heerlijke, zoete vruchtenthee!

Smaaksiropen voor bij de koffie
• chocolade
• witte chocolade
• hazelnoot
• vanille
• karamel
• speculoos
• kaneel
• amaretto

+ 0,50

Warme chocomel			2,60
Warme chocomel met slagroom
3,10

Revolution Thee
Honeybush Caramel

Een zoetige en waardevolle afsluiting van elke maaltijd.
De Zuid-Afrikaanse rooibos biedt meer anti-oxidanten
dan groene thee en geeft deze thee de juiste smaak

Citrus Spice Herbal

Geniet van de gezonde rooibos in een levendig samenspel met onder andere limoen, sinaasappel, kaneel,
kardemom, kruidnagel en een diversiteit aan kruiden.

Dragon Eye Oolong

Een delicate Chinese Oolong thee met een licht rokerige
smaak, maar verfijnd met perzik en abrikoos.

Bombay Chai

Stukjes kaneel en kruidnagel met Assamthee, zorgen
voor een excellente, smaakvolle zwarte thee.

English Breakfast

English Breakfast Tea is gemaakt van de beste Ceylon
en Assam thee.

Southern Mint Herbal

Southern Mint Herbal is een heerlijke variant van de
Engelse pepermunt thee.

Earl Grey Lavender

Ceylon, Oolong en Darjeeling theebladeren zijn licht
verrijkt met bergamot olie. De super blauwe lavendel
zorgt voor een fantastische, iets zoetige thee.
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Organic Green Earl Grey

Deze thee is gemaakt van biologische Chinese Sencha
thee verrijkt met het aroma van bergamot..

Pear White

Deze witte thee is voorzien van kleine schijfjes peer
en zorgt voor een gezonde, bijzondere thee.
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