witte wijnen
L’Impossible sauvignon blanc | glas 4.5 | fles 22.5
herkomst: Frankrijk
druif: sauvignon blanc

W I J N

Een fruitige smaak met pittige zuren, uitermate geschikt als aperitief ook
bij vis, mosselen of een hartig hapje.

Castellani Donna Terra pinot grigio | glas 5 | fles 25
herkomst: Italië
druif: pinot grigio

Een delicate, rijke en weelderige wijn van de pinot grigio druif.

Sanctus chardonnay | glas 5.5 | fles 27.5
herkomst: Frankrijk
druif: chardonnay

Bleekgeel van kleur, met tonen van honing, bloemen, citrus en appels.
Een wijn met een zeer toegankelijke smaak, heerlijk bij vis, kip, kalfs- en
varkensvlees.

Coto Mayor verdejo | fles 28.5
herkomst: Spanje
druif: verdejo

Tropische aroma’s met hints van venkel. Goede zuurgraad, soepel,
elegant en verfrissend in de mond met een lange afdronk.

Murphy-Goode chardonnay | fles 32.5
herkomst: Verenigde Staten
druif: chardonnay, sauvignon blanc

Een krachtige en ronde chardonnay, die door zijn kleine toevoeging van
1 à 2 procent sauvignon blanc een klein fris zuurtje heeft meegekregen.

rosé wijnen
Bisou d’Or grenache rosé | glas 5 | fles 25
herkomst: Frankrijk
druif: grenache blanc

Droge rosé, fruitig en kruidig.

Figuière Magali rosé | glas 6.5 | fles 32.5
herkomst: Frankrijk
druif: sauvignon, cinsault, grenache noir, syrah

Bleekroze met zachte en frisse smaak.

Aix rosé | fles 35

herkomst: Frankrijk, Provence
druif: grenache, cinsault, syrah

Een fris en fruitige wijn, delicaat met een crispy smaak. Prachtig rond,
harmonieus en gestructureerd met een heerlijk lange afdronk.

rode wijnen
Vino embeleso tinto tempranillo | glas 4.5 | fles 22.5
herkomst: Spanje
druif: tempranillo

Een droge helderrode wijn, met een frisse, fruitige smaak en een zachte
ronde afdronk.

W I J N

Sanctus merlot cabernet sauvignon | glas 5.5 | fles 27.5
herkomst: Frankrijk
druif: merlot, cabernet sauvignon

Diep donkerrood, een krachtige wijn met een zachte afdronk. Impressies
van rood fruit, vijgen en kruiden.

Masseria Altemura apulo rosso | glas 6 | fles 30
herkomst: Italië
druif: malvasie nera, primitivo

Diep robijnrood, geurt intens naar fruit. Smaakt droog en rond.

Coto Mayor rioja crianza | fles 30
herkomst: Spanje
druif: tempranillo

Soepele, middelzware, moderne rioja, fruitige tonen van kers en bes.

Piedra Negra alta coleccion malbec | fles 32.5
herkomst: Argentinië
druif: malbec

Aroma’s van zomers rood fruit met een touch van zwarte peper.

mousserende wijnen
Follador prosecco frizzante | piccolo 7.5 | fles 27.5
herkomst: Italië

Een milddroge, zacht mousserende wijn met aroma’s van appel, peer en
citroen. Een lichte, verfrissende dorstlesser en feestwijn.

M I X & G I N

GIN
gordon’s pink gin

| 9.5

zoet en fruitig | Fever-Tree Premium Indian Tonic Water | rood fruit

hendrick’s gin | 10.5
zacht | Fever-Tree Elderflower Tonic Water | komkommer

tanqueray TEN gin | 11.5
fris | Fever-Tree Premium Indian Tonic Water | grapefruit |
jeneverbessen

wilderen gin | 12.5
kruidig | prijswinnende Belgische gin | Fever-Tree Elderflower Tonic
Water | zoethout | jeneverbessen

SPRITZ | 7.5
Aperol spritz | Limoncello spritz | Campari spritz

PSV | 4
Port rood/wit | Martini

bianco/rosso |

Campari

binnenlands | 4
Jonge Jenever | Oude Jenever | Corenwijn | Bessenjenever |
Apfelkorn | Vieux | Jägermeister | Schrobbelèr | Don Drop

buitenlands | 4.5
Bacardi wit/limon/black/razz/spiced | Wodka wit/rood |
Bombay Sapphire Gin | Tequila

D R A N K E N

warme dranken Al onze koffies zijn ook cafeïne vrij te bestellen
Koffie “Royal Dutch” | 3.2
Cappuccino | 3.4
Koffie Verkeerd | 3.5
Latte Macchiato | 4.2
Flat white | 5.6
Espresso | 2.9
Dubbele Espresso | 5.2
Espresso Macchiato | 3.1
Ristretto | 2.7
Chai Latte | 4
Dirty Chai Latte | 5
Caramel Latte | 4.7
Iced Caramel Latte | 4.7
Thee | 3.0
Verse muntthee | 4.0
Verse gemberthee | 4.0
Verse gember/muntthee | 5.0
Warme Chocomel | 3.6 | slagroom +1
Glühwein | 4.0

| stroh rum +4

fris/zuivel/sap
Coca Cola/Zero | 3.3
Sprite | 3.3
Fanta Orange | 3.3
Fanta Cassis | 3.6
FuzeTea lemon/green | 3.6
Finley Bitter Lemon/Tonic/Ginger Ale | 3.6
Chaudfontaine blauw/rood | 0.75Ltr. | 7.75
Chaudfontaine blauw/rood | 3.1
Rivella | 3.6
Red Bull (geeft je vleugels) | 4.5
Chocomel | 3.6
Fristi | 3.6
Melk of karnemelk | 2.5
Karnejus | 4
Verse Jus d’Orange | 5
Tomatensap | 3.6
Appelsap | 3.6
Glas limonade voor de kleintjes | 2

premium frisdranken
Fever-Tree Elderflower Tonic Water | 4
Fever-Tree Ginger Beer | 4
Fever-Tree Premium Indian Tonic Water | 4

