BIEREN

GIN TONICS

Krachtig en blond

Rijk en donker

Bobby’s gin

7.50

Loopuyt gin

8

Nolet’s Silver gin

8.50

Marula Pink Elephant gin

8

Affligem blond (alc. 6,8%)

Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en een vleugje
vanille. Affligem blond heeft een diepe smaak en een
licht frisse afdronk

Texels blond (alc. 5 %)

Licht blond bier, met een Texelse twist. Een vleugje
Texelse zeevenkel geeft Texels Blond een aromatisch,
zacht kruidig accent.

4.25

3.95

Brugse zot blond (alc 6%)

Evenwichtig doordrinkbaar bier met karakter. De smaak
is fruitig en doet denken aan perzik

4.50

Westmalle dubbel (alc. 7%)

4.50

Wieckse radler

Een natuurlijke mix van alcoholvrij witbier en
sprankelend citroenwater.

Brand Weizen *SEIZOEN

Alcoholvrije Weizen met een volle smaak. Fruitig en
verfrissend.
Hoppig, citrusachtig en fris. Zachte bitterheid en fruitige
geuren.

Pilsener

Heineken (alc. 5%)

Een verfrissende volmout kwaliteitspils met een licht
fruitige smaak die perfect in balans is met de frisse
bitterheid van de hop.

COCKTAILS

4.50

Wieckse rosé (alc. 4%)

Heerlijk zacht en fruitig rosébier met een friszoete
smaak

Seef bootjesbier (alc. 7%)

Een vol bier met een overduidelijk hop aroma met een
rode amberkleur van Belgische en Amerikaanse
soorten. De smaak is kruidig met noten, gember en
koriander met een lang aanhoudende en volle afdronk.
2.80

2.80

3.50

3.50

4.25

Seef (alc. 6,5%)

4.25

Old mout kiwi & lime (alc. 4,5%)

3.75

Antwerps troebel blond bier, kruidig, fris met een
zachte kruidige en granige smaak. Het is een mooi bier
met maar 6,5% alcohol op de fles.
Lichte, friszoete appelcider met een verfrissende twist
van kiwi en limoen. De Old Mout komt van origine uit
Nieuw-Zeeland

Op de tap wisselen we regelmatig van bier. Vraag naar
het bier van dit moment.

Moscow Mule

7

Pornstar martini

7

Amaretto sour

7

Ketel one vodka | limoen | mint | gingerbeer
Vanille vodka | passievruchtsap | limoen | eiwit
Amaretto | citroensap | eiwit

5.50

Bier van het moment!
2.80

3.50

Paulaner Weissbier (alc. 5,5% 0,50 L )

Paulaner Weissbier komt uit München en is het bekendste weisbier van Duitsland. Lekker dorstlessend en
een sprankelend fruitig karakter.

8

Bacardi | limoen | mint | rietsuiker | club soda

Fris en fruitig
4.50

Mojito

THEE

Brand IPA

Trappistenbier met veel fruitige tonen, onder andere
van rijpe banaan. Geroosterde mouttonen en karamel
geven een ronde zoetheid. De nasmaak is bitterzoet.

Fever-Tree Pink Aromatic Tonic

FRISDRANK

Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige
smaak dankzij Heineken’s unieke A-gist, gecombineerd
met een zacht moutige body.

Fever-Tree Elderflower Tonic
Komkommer

Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel en
karamel. Een karaktervol bier met een zachtmoutige
smaak en een zoet karakter.

0.0%
Heineken

Donkerbruin kleurig met rode schijn. Dikke stevige
schuimkraag. Vol aroma’s van geroosterde mout,
karamel en chocolade. Afdronk is bitterzoet.

3.95

3.95

Karmeliet tripel (alc. 8,4%)

Wereldberoemde Tripel gebrouwen van gerst, tarwe en
haver volgens een recept uit 1679. Het goudgele bier
met een enorme fluffy schuimkraag zit vol verfijnde
fruitige aroma’s

Burgse zot dubbel (alc. 7,5%)

Fever-Tree Clementine Tonic
Sinaasappel

4.25

Westmalle tripel (alc. 9,5%)

Trappist Tripel, fruitige aroma, complexe smaak, bittere
afdronk.

Diepe complexe aroma’s laten je genieten en geven je
warmte. Een perfecte begeleider van stevige
herfstgerechten en wildschotels.

4.50

Affligem dubbel (alc 6,8%)

BarBar blond (alc 8%)

Zachte en zoetige honingsmaak en een allemansvriend!
Alleen voor de uitstraling al de moeite waard.

St. Bernardus Abt 12 (alc. 11%)

Fever-Tree Indian Tonic
Sinaasappel | kruidnagel

BIER WIJN

BIEREN

RODE WIJN
Koelenhof | Stellenbosch | Pinotage

Licht rood, kersen, lichtzoete karamel, toegankelijk

Cantine Due Palme | Primitivo di Manduria |
Sangaetano

WITTE WIJN
4.25 | 20

Zeer fruitig, goed doordrinkbaar, fris, citrus
5 | 26

Krachtig, bessen, rijp fruit, rond zachte afdronk, kruidig

Vina Real | Rioja | Tempranillo-Garnacha

Krachtig, rijp fruit, pittige kruiden, lange afdronk

Pontificis | Pays d’Oc | Grenache-Syrah-Mourvèdre
Vol, vers en gekonfijt rood fruit, kruidig, soepel en rond

Koelenbosch | Stellenbosch | Merlot

Munt en eucalyptus, volle wijn, donker fruit en vanille

Pfaffel | Niederösterreich | Zweigelt

Diep robijnrood, aanwezige kersen, sappig, licht kruidig

Koelenbosch | Stellenbosch | Nineteenfortyone

Zwarte bessen, pruimen en abrikoos, zeer vol, rond en
kruidig

5.50 | 28

Sappig, droog, groene appel, limoen

Pfaffel | Niederösterreich | Grüner Veltliner
24

Loepzuiver, ultiem fris, licht kruidige wijn.

Reichstrat von Buhl | Pfalz | Bone Dry Riesling
24

27

31

Fris, fruitig, zeer droog, appel, perzik

39

6 | 32

28

29

Fort Berens | British columbia | Chardonnay

39

Aroma’s van ananas, grapefruit en limoen, licht eikenhout, zeer zuiver
Droog, Granny Smith, fris, vol en sappig

Bosfruit

Coca cola
Coca cola zero
Finley Tonic
Finley Bitter lemon
Ginger ale
Cassis
Fanta
Sprite
Fuze tea
Fuze tea green
Fuze tea mango chamomile
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Appelsap
Fristi
Chocomel

Een rijk gevulde thee met een zachte smaak. Bevat aardbei,
bosbessen en framboos.

Rooibos

Een thee die van nature cafeïne vrij is met een temperamentvolle rode kleur. Puur genieten.
Een pure zwarte thee, klassiek en vol van smaak. Een thee die
de hele dag door te drinken is, zoals de Engelsen het bedoeld
hebben.

Earl grey

Een klassieke frisse thee met bergamot aroma. Een thee met
een uitgesproken karakter en een bijzonder fijn aroma.

Sencha
35

Vol, vet, karameltonen, zacht en rond

FRISDRANKEN

English

Father’s Eyes | Friuli | Chardonnay

Domaine Sébastien Dampt | Bourgogne | Chablis

Fort Berens | British columbia | Pinot Noir

Een pure thee uit China met een typisch licht groene kleur en
langwerpige vorm van de blaadjes. Een thee met een intense
smaak om dagelijks van te genieten.

Mint

Een frisse muntthee. Verkwikkend en erg smaakvol. Lekker op
elk moment van de dag. Munt is van nature cafeïnevrij.
45

Jasmijn

Een groene thee met een bloemige smaak. De hele jasmijnbloemen zorgen voor een bijzondere smaakbeleving.

Citroen

Een superieure melange van gerolde groene thee, citroenschil
en citroengras. Fris met een fluwelen twist.

Pedroncelli | Dry Creek Valley | Mother Clone
Zinfandel

41

Stefano Accordini | Valpolicella | Ripasso Classico
Superiore

45

Monte del Frà Lena di Mezzo | Amarone

65

Pittig fruitig, kruidig, lichte tannine, complex

Kruidig, veel rood fruit, krachtig, pittig, fijn zuurtje,
stevige maar ronde tannine

Gekonfijt en gedroogd fruit, zacht, rond, aromatisch,
lange afrdonk. !!TOP!!

5 | 26

Tonen van peer en brioche, perfect in balans,

Veiga da princesa | Rías Baixas | Albariño

37

Medium volle wijn, rode bessen, licht eiken, vleugje
peper, aanhoudende afdronk

4.25 | 20

Rondebosch | Worcester | Unwooded Chardonnay 4.75 | 22
5.50 | 28

Reichstrat von Buhl | Pfalz | Spätburgunder
Kruidig, elegante afdronk, zachte kersentoon

Oude Denneboom | Paarl | Chenin Blanc
Zeer exotisch, perzik, ananas, klein zuurtje.

Kruidig, intens en rijk van geur, rond, zacht en vol

Oude Denneboom | Paarl | Shiraz

Koelenhof | Stellenbosch | Sauvignon Blanc

THEE SMAKEN

Oolong perzik

Een weldadige, volle thee. Sterk geurend en zoet van smaak
door de melange van half geoxideerde oolong thee en stukjes
perzik.

2,75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.85
2.85
2.85
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60

KOFFIE & THEE
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte Machchiato
Latte caramel
Latte stroopwafel
Latte chocolade
Latte speculoos
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Koffie met 3 ambachtelijke likeuren
Thee
Muntthee
Gemberthee

2.60
2.70
2.60
3.50
3.00
2.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.00
3.50
7.50
2.60
2.80
2.80

