
Warme  dranken

Wijnen & Bieren

Cocktails & Bites

Alcoholvrij & Frisdranken

DRINKS&BITES



 Bourgondische 
 borrelplank
  met diverse 
 koude en warme 
 hapjes € 21,50

TIP



BI
TE

SMandje brood   €  5,50
geserveerd met kruidenboter, tapanade 
en een huisgemaakt rouille

Tortillachips € 6,95
gegratineerd met kaas en een salsasaus

Bittergarnituur 12 stuks € 7,75

Bittergarnituur XL 24 stuks € 15,25

Bitterballen 6 stuks € 3,95

Bitterballen 12 stuks  € 7,75

Puntzak friet  met mayonaise € 3,95

Bourgondische borrelplank   € 21,50
diverse koude en warme hapjes 



warme dranken           
Koffie    €  2,75
Decafe   € 2,75
Cappuccino  € 2,95
Cappuccino karamel € 3,05
Koffie verkeerd € 3,25
Latte macciato   € 3,75
Latte macciato karamel  € 4,00
Espresso  € 2,75
Dubbele espresso     €  4,20
Liptonthee (diverse smaken)    €  2,75
Verse muntthee   € 3,25
Warme chocomel (Rousseau)     € 3,50
Warme chocomel met slagroom (Rousseau)    € 4,00

French coffee (Grand Marnier) € 6,95
Irish coffee (Jameson)              € 6,95 
Italian coffee (Amaretto)              € 6,95
Spanish coffee (Likeur 43) € 6,95
Curaçoase coffee (Baileys)              € 6,95 



Frisdranken
Coca cola (flesje)    €  2,85
Coca cola zero (flesje)   € 2,85
Chaudfontaine rood  € 2,85
Chaudfontaine blauw € 2,85
Sprite (flesje)    € 2,85
Cassis  (flesje)    €  2,85
Fanta  (flesje)   € 2,85
Tonic  (flesje)   € 2,85
Bitterlemon (flesje)  € 2,85
Gingerale (flesje)  € 2,85
Rivella light (flesje)     €  2,85
Appelsap (flesje)     € 2,85
Fristi  (flesje)    € 2,85
Chocomel (flesje)    € 2,85
Ice tea (Glas) € 3,00
Ice tea green (Glas)    € 3,00 
Ranja (Glas) € 2,25
Melk (Glas) € 2,25
Jus d’orange              € 2,85 
Iced cappuccino  € 4,75
(indien voorradig) DR
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Koffie    €  2,75
Decafe   € 2,75
Cappuccino  € 2,95
Cappuccino karamel € 3,05
Koffie verkeerd € 3,25
Latte macciato   € 3,75
Latte macciato karamel  € 4,00
Espresso  € 2,75
Dubbele espresso     €  4,20
Liptonthee (diverse smaken)    €  2,75
Verse muntthee   € 3,25
Warme chocomel (Rousseau)     € 3,50
Warme chocomel met slagroom (Rousseau)    € 4,00

French coffee (Grand Marnier) € 6,95
Irish coffee (Jameson)              € 6,95 
Italian coffee (Amaretto)              € 6,95
Spanish coffee (Likeur 43) € 6,95
Curaçoase coffee (Baileys)              € 6,95 

Sterke dranken
Rode port    €  3,40
Witte port    € 3,40
Sherry medium   € 3,40
Sherry dry  € 3,40
Martini wit     € 3,60
Remy Martin   € 5,95
Johnny Walker Red label   € 5,75
Famouse Grouse  € 5,75
Jameson     €  5,50
Glenfiddich malt      € 5,50
Grand Marnier     € 4,95
Amaretto     € 4,95
Tia Maria  € 4,95
Cointreau     € 4,95 
Baileys  € 4,95
Amarulla  € 4,95
Gin               € 4,95 
Wodka   € 4,95
Bacardi      € 4,95
Vieux   € 4,95
Safari      € 4,95 
Likeur 43  € 4,95
Jonge jenever   € 3,25
Oude jenever                € 3,25 
Jagermeister    € 3,25



CASA BOTTEGA 
PICCOLO PROSECCO 
(Veneto, Italië)

‘Een feestje in een klein 
flesje’. Deze Italiaanse 
Prosecco van de Glera druif, 
heeft een fruitige smaak met 
een fijne mousse, gecombineerd 
met aromatische geuren van 
kersen, pruimen en een hint 
van amandel.

€ 7,95 (flesje 20cl)

CESARI 
PINOT GRIGIO 

(Veneto, Italië)

Een heerlijke Pinot Grigio, een licht, 
naar kruiden geurende wijn uit noord 

Italië, Veneto. Een delicate wijn met licht 
strogele kleur, mooie zuurgraad en een 

klein vetje in de mond.

€    4,65 (per glas)
€  24,95 (per fles)

MISCHEL TORINO 
NATURAL SWEET
(Calchaquí Valley, 
Argentinië)

De Torrontés-druif geeft 
een kruidige witte wijnen 
met een herkenbare 
geur van rozenblaadjes, 
bloesem en tropisch fruit. 
Het karakter is aangenaam 
pittig met een frisse, 
levendige zuurgraad.

€    4,25 (per glas) 
€  21,50 (per fles)
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J.KLAUS GRÜNER 
VELTLINER 
(Niederösterreich, Oostenrijk)

Gruner Veltliner is een levendige, 
makkelijk te drinken wijn met een 
brutale stijl. Het heeft de geuren 
van peer, witte peper en citrus, 
en een heerlijke frisse smaak van 
fruit met een fijne zuurgraad

€    4,25 (per glas) €
€  21,50 (per fles)

Mousserende wijn
OLD ACRES CAVA BRUT 

(Catalunya, Spanje)

Deze wijn, gemaakt van de Parellada 
en Xarel-lo druif, is een witte fruitige 
Cava met een aangename body, boven 

gemiddelde zuren en een fijne afdronk.

Met aroma’s van wit fruit, citroen en 
appel is deze Cava erg geschikt als 

aperitief.

€€  24,75 (per fles)

CHARDONNAY
BENCHMARK

(South Australia)

Rijke, fruitige 
Chardonnay met 

aroma’s van exotisch 
fruit en rijpe 

perziken. 
Een gedeeltelijke 

houtrijping maakt 
de wijn zacht 

en romig, 
met tonen van 

caramel, butterscotch 
en getoast hout.

€€    4,75 (per glas) 
€  25,50 (per fles)



AGUSTINOS 
MERLOT RESERVA
(Maipo Valley, Chili)

Een zachte, toegankelijke Merlot met 
aroma’s van rijpe bessen en pruimen, 
aangevuld met tonen van tabak en 
een mint. Een deel van de wijn rijpt 
op hout, en dat maakt hem complex 
en zacht.

€    4,65 (per glas) €
€  24,95 (per fles)

SOLLIONE 
PRIMITIVO DEL SALENTO

(Puglia, Italië)

Sollione Primitivo heeft een robijnrode kleur, met geuren van kersen en vijgen. 
Een volle vruchtensmaak, rond en sappig. Wijnstreek Puglia bevindt zich in het 

uiterste zuiden van Italië, in de hiel. Het klimaat is mediterraan met zeer warme 
droge zomers en zachte, redelijk vochtige winters

 €    4,50 (per glas)
€   24,50 (per fles)Ro
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CESARI DUETORRI 
PINOT GRIGIO BLUSH
(Veneto, Italië)

Deze Pinot Grigio Blush is afkomstig 
van het Italiaanse wijnhuis Cesari. 
De rosé wijn is prachtig licht gekleurd en 
kent geuren van vers fruit en bloemen. 
De smaak van deze rosé is fruitig en 
droog en is perfect uitgebalanceerd.

€    4,65 (per glas) €
€  25,95 (per fles)

 ROSé 
D’ANJOU PIERRE BREVIN

(Loire, Frankrijk)

Deze lichtzoete rosé is gemaakt van de Grolleau druif uit de 
Loire. De geur heeft mooie fruitige tonen van appel, perzik en 
aardbei. De smaak en afdronk zijn ongecompliceerd en prettig.

€    4,50 (per glas)
€   24,50 (per fles)



HERTOG JAN PILSENER 5,1%
Hertog Jan Pilsener is het bekendste bier van Bouwerij Hertog 
Jan. Dit pilsener uit Arcen is op traditionele wijze gebrouwen. Het 
heeft een rijke en volle smaak van mout, met een klein zuurtje en 
een bittere afdronk. Dit geeft een lichte tinteling op de tong. 
€   2,95 (0,25 l) €
€   5,50 (0,45 l)

Rijke, volle smaak met een klein zuurtje en bittere afdronk 
Ossenhaaspotje

TIP
Vraag ook 
eens naar onze 
wisseltap

FRANZISKANER WEIZEN 5%
Dit bier, gebrouwen door Anheuser-Busch Inbev Brouwerij in Leuven, is een 

Weizen en wordt gekenmerkt door zijn frisse, kruidige en fruitige smaak. 
Het is romig met weelderig schuim en heeft een lichtzoete afdronk

€   4,25 (0,3 l)
€   6,50 (0,5 l)

Frisse kruidige smaak met een zeer pittig en licht zoete afdronk 
 Duo van gegrilde lam en kalfsvlees met een rode wijn saus



KARMELIET TRIPPEL 8%
Trippel Karmeliet van Brouwerij Bosteels, is een bier van hoge gisting. Het is gebrouwen 

van gerst, tarwe en haver volgens een recept uit 1679. Dit goudgele bier heef een 
enorme fluffy schuimkraag. In het begin overheerst de smaak van hop en bitters maar 

dat veranderd al snel in de fruitige aroma’s van perzik, banaan en citrus.
€   4,95 (0,25 l)

Hoppige en bittere smaak met een fruitige afdronk 
Catch of the day, een wisselende vis

IJWIT WITBIER 6,5%
Heerlijk op een zomerse dag op ons terras! Amsterdams witbier dat wordt 
gebrouwen door Brouwerij ’t IJ in Amsterdam. Gebrouwen uit tarwemout, met 
vleugje koriander en citroen. Wegens grote populariteit het hele jaar door verkrijgbaar!  
€   4,75 (0,3 l)

Frisse smaak van koriander en citroen, met een lichte bitter en zoete afdronk 
Heilbot met een romige witte wijn-dillesaus

LEFFE BLOND 6.6%
Leffe Blond wordt gebrouwen door Anheuser-Busch Inbev brouwerij in Leuven. 
Het bier heeft een zoetige en fruitige smaak waar een vleugje bitterheid doorschemert. 
Dit goudblonde bier is dorstlessend en valt in de smaak bij zowel mannen als vrouwen.
€   4,75 (0,25 l)

Zoetige en fruitige smaak met een pittige afdronk van sinaasappel 
 Zalmfilet met romige kreeftensaus en Hollandse garnaaltjes BI
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S AMSTEL RADLER 2%   €  3,50
Gebrouwen door Heineken in Zoeterwoude. Dit is ene licht bier en makkelijk te 
drinken. De combinatie van zuiver sprankelend citroenwater en Amstel bier maakt 
dat Amstel Radler heerlijk smaakt wanneer er naar extra verfrissing gezocht wordt.

Verfrissende smaak met een sparkelende afdronk van citroen 
 Oosters kippotje met een zoetzure saus

LEFFE DUBBEL 6,5%   €  4,60
Dit bier, gebrouwen door Anheuser-Busch Inbev brouwerij in Leuven, heeft 
een volle lichtzoete en moutige smaak van vanille, kruidnagel, toffee en karamel 
met een droppige achtergrond.

Volle lichtzoete en moutige smaak met een droppige achtergrond. 
Maaltijd salade vlees

BAVARIA OUD BRUIN 3%   €  3,25
Dit donker en helder bier van Bavaria heeft een lichte karamelsmaak, 

met een verfrissende en licht granige afdronk 

Volle lichtzoete en moutige smaak met een droppige achtergrond. 
 Vegetarische loempia’s gegratineerd met brie 

LIEFMANS FRUITESSE  3,8%   €  3,95
Dit is een fruitbier die wordt gebrouwen door bierbrouwerij Liefmans in 

Oudenaarde. Het heeft een frisse en fruitige smaak van kersen en natuurlijke 
vruchtensappen en wordt geserveerd op ijs.  

Frisse fruitige smaak met een zoete achtergrond
Vegetarische salade met romige kazen 
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LEFFE BLOND 0,0%   €  4,25
Leffe Blond 0,0 is een alcoholvrije abdijbier dat wordt gebrouwen door Anheuser-Busch 
Inbev in Leuven. Dit bier heeft een fruitige smaak met  een bittere toets. Het is gemaakt 
van dezelfde gist als alle andere Leffe bieren om karakter en smaak te behouden.

Fruitige smaak met een bittere toets 
Penne tartufo 

HERTOG JAN 0,0%   €  2,95
Gebrouwen door Hertog Jan Brouwerij in Arcen. Een bier met een moutig karakter, 
kruidige tonen in de achtergrond, een volle smaak met een verfrissende hopbitter-
heid en een lichtzoete afdronk.

Rijke, volle smaak van hop  met een kruidige en moutige afdronk 
 Traditionele schnitzel met een romige saus

AMSTEL RADLER 0,0%   €  3,50
Amstel Radler wordt zonder kunstmatige toevoegingen gebrouwen door Heineken in 

Zoeterwoude en is een verfrissende biermix van Amstel 0,0% bier en sprankelend citroenwater.  

Volle lichtzoete en moutige smaak met een droppige achtergrond. 
 Vegetarische loempia’s gegratineerd met brie 

FRANZISKANER WITBIER 0,0% (0,33L)   €  4,50
Dit is een alcoholarm weizen, gebrouwen door Anheuser-Busch Inbev. Het heeft een frisse kruidige 

geur met een lichte toon van citrus. Dit witbier heeft een makkelijke afdronk met frisse, fruitige tonen.

Frisse kruidige smaak met een lichte toon van citrus
Mixed grill 



COSMOPOLITAN   
e  8,25

•  Wodka
•  Triple Sec 
•  Cranberrysap 
•  Limoensap

APEROL SPRITZ   
e  7,95

•  Aperol 
•  Cava 
•  Mineraalwater 

SUMMER BAY 
BREEZE   
e  7,50

•  Malibou
•  Cranberrysap
•  Jus d’orange

MOSCOW MULE   
e  7,95

•  wodka
•  gemberbier
•  Angostura Bitter
•  Partjes limoen
  

GIN & TONIC   
e  7,95

•  Gin 
•  Tonic 
•  Citroen en munt  

LIMONCELLO SPRITZ   
e  7,95

•  Limoncello 
•  Cava 

•  Mineraalwater 
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SUMMER BAY 
BREEZE   
e  7,50

•  Malibou
•  Cranberrysap
•  Jus d’orange

MOSCOW MULE   
e  7,95

•  wodka
•  gemberbier
•  Angostura Bitter
•  Partjes limoen
  

SEX ON THE BEACH   
e  8,25

•  Wodka
•  Peachlikeur 
•  Sinaasappelsap
•  Cranberrysap 

FIZZY PEACHTREE   
e  7,95

•  Peachtree 
•  Mineraalwater 
•  Cava 
•  Limoen

VIRGIN COSMOPOLITAN   
e  6,95

•  Tonic 
•  Cranberrysap 
•  Limoensap 
•  Schijfje limoen

VIRGIN MIMOSA    
e  6,50

•  Ginger ale 
•  Jus d’orange 
•  Schijfje sinaasappel
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