BIEREN

GIN TONICS

Krachtig en blond

Rijk en donker

Bobby’s gin

8

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

Brugse zot blond (alc 6%)

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

De gele kanarie Hoppie blond (alc 4,2%)

Fris ongefliterd bier met een bitter randje en een hint
van citrus fruit. Een doordrinker met karakter

4.75

475

4.75

St. Bernardus Abt 12 (alc. 10%)

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

Brugse zot dubbel (alc. 7,5%)

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

Affligem dubbel (alc 6,8%)

Westmalle tripel (alc. 9,5%)

4.75

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

Karmeliet tripel (alc. 8,4%)

4.75

Fris en fruitig

Trappist Tripel, fruitig aroma, complexe smaak, bittere
afdronk
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

Affligem wit (alc. 4.8%) * SEIZOEN

fris en fruitig Witbier. Het bier is rijk aan smaak en een
echte dorstlesser. Gebrouwen met sinaasappelschil en
koriander, die ervoor zorgen op een zonovergoten
terras helemaal tot zijn recht komt.

0.0%
Heineken 0.0

3.10

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

Affligem blond 0.0

3.50

Affligem wit 0.0 *SEIZOEN

3.50

Amstel Radler

3.10

Een natuurlijke mix van alcoholvrij witbier en
sprankelend citroenwater
Alcoholvrije Weizen met een volle smaak. Fruitig en
verfrissend
Hoppig, citrusachtig en fris. Zachte bitterheid en fruitige
geuren

Heineken (alc. 5%)

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

3.20

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

4.75

Fever-Tree Elderflower Tonic
Komkommer
4.75

4.75

4.75

6.75

Mort subite kriek (alc. 4%) *SEIZOEN

4.25

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

Passievrucht Mojito

8.5

Pornstar martini

8

Amaretto sour

7

Aperol spritz

6.5

Limoncello spritz

6.5

Amaretto | citroensap | eiwit
Aperol | prosecco | bruiswater | sinaasappel

4.75

Bier van het moment!

8

Vanille vodka | passievruchtsap | limoen | eiwit

Lagunitas hazy wonder (alc. 6%)

Een zoet bier dat bestaat uit verschillende lambic bieren
die verrijkt zijn met verse krieken. Een verrassend

Mojito

Bacardi | limoen | mint | rietsuiker | soda | passievruchtsap

4.95

Hazy wonder zit vol Sabro-, Citra-, Cashmere- en
Comet-hop voor een zachte, tropische fruitigheid. Een
ietwat bitter, dicht wazig fenomeen dat vreemd licht in
mondgevoel is, waardoor je verzadigd blijft en toch
terugkomt voor meer!

COCKTAILS
Bacardi | limoen | mint | rietsuiker | soda

Lagunitas IPA (alc. 6,2%)

Genadeloos lekker. Het is een unieke versie van de oude
stijl. Een ronde, zeer toegankelijke IPA met een hoppig
karakter, tonen van tropische citrus en een licht bittere
afdronk. Goede balans tussen hop, citrus en karamel.

Fever-Tree Pink Aromatic Tonic

Limoncello | prosecco | bruiswater | limoen

THEE

Pilsener

Saison met citroengras en Szechuanpeper. Frisse citrussmaken met een droge afdronk en heerlijk dorstlessend.

Fever-Tree Indian Tonic
Sinaasappel

FRISDRANK

Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige
smaak dankzij Heinekens unieke A-gist, gecombineerd
met een zacht moutige body

Oedipus Mannenliefde (alc. 6%)

4.75

Fever-Tree Indian Tonic
Sinaasappel | kruidnagel

BIER WIJN

BIEREN

RODE WIJN

WITTE WIJN

Sogno Del Sud
Sicilië, Italië
Nero d’Avola

4.75 | 22

Cantine Due Palme
Primitivo di Manduria, Italië
Primitivo

4.95 | 26

Matile Pinot Grigio
Umbria, Italië
Pinot grigio

4.75 | 22

Rijp geel fruit, aromatisch, meloen, fris en rond

Granaatappel, wilde aardbeien, zacht, lichta tannine

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

Rondebosch Unwooded Chardonnay
Western Cape, Zuid-Afrika
Chardonnay

4.95 | 22

5.50 | 28

Munt en eucalyptus, volle wijn, donker fruit en vanille

Dvanajščak - Kozol Muscatel Light
Medimurj, Kroatië
Muscatel Light

FRISDRANKEN

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
Verse jus d’orange
Appelsap
Fristi
Chocomel

Een goed afgeronde theemelange die fris en fruitig is dankzij
een combinatie van heerlijke smaken van verschillende
soorten fruit. Jong en oud kan het hele jaar door genieten van
de heerlijke bosvruchtensmaak.

Rooibos

Rooibos met rijke, zure kersen en een extra kick.
De rode peper zorgt voor een pittige en verwarmende ervaring
voor drinkers van een van onze meest populaire rooibosdranken.

Tonen van peer en brioche, perfect in balans,

Koelenbosch Merlot
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Merlot

THEE SMAKEN

5 | 24

Groene appel, elderflower, half zoet, terrastopper!

English

Een klassieker van alle tijden! De volle en krachtige smaak van
de klassieke melange van verschillende theesoorten maakt
deze English Blend veel meer dan een gewone thee.

Earl grey
Nieuwe Trek
Piekenierskloof, Zuid-Afrika
Shiraz, Grenache

5.50 | 28

Sappig, toegankelijk, lekker kruidig, bijzonder soepel

Château Cap Saint-Martin Blaye Côtes de Bordeaux
Bordeaux, Frankrijk
Merlot, Cabertnet Sauvignon, Malbec

29

Veiga da princesa Albariño
Rias Baixas, Spanje
Albariño

29

UNA
Burgenland, Duitsland
Pinot blanc

Een groene thee met een heerlijk aroma van jasmijnbloesem.
De geur van dit kopje thee zal je dag ongetwijfeld opfleuren.
6 | 32

Citroen

Zachte groene thee in combinatie met de verfrissende smaak
van citroen zorgt voor een heerlijke melange met een
toegankelijke en frisse smaak.
29

Heldergeel van kleur, zeer zacht, exotisch fruit, elegante
wijn

35

Di Leonardo Father’s Eyes Chardonnay
Venezia Giulia, Italië
Chardonnay

35

Apostelhoeve
Maastricht, Nederland

35

32

Rijpe bosvruchten, vol en krachtig, eikenhouten afdronk

Deze traditionele Britse thee is favoriet bij elke theeliefhebber.
De zwarte thee gecombineerd met een vleugje bergamot zorgt
voor de frisse smaak wat resulteert in deze tijdloze klassieker.

Jasmijn

Sappig, droog, groene appel, limoen

Aroma’s van aardbei en zoete bosbessen, aangename tannines, licht fruitige zoetheid lange afdronk

Gailur Rioja Reserva
Rioja, Spanje
Grenache, Tempranillo, Graciano

5.50 | 24

Zeer fruitig, goed doordrinkbaar, fris, citrus

Krachtig zwart fruit, soepel, fris, verfijnd, zwarte peper, laurier

UNA
Burgenland, Duitsland
Pinot Noir

Koelenhof Cellar Sauvignon Blanc
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Sauvignon Blanc

Groene thee

Honderd procent pure groene thee met een milde, grasachtige
smaak en een licht zoete afdronk. Een fijne thee die tijdens de
bereiding zijn mooie groene kleur behoudt.
Tropisch fruit
Waan je op een tropisch eiland. Dit is een heerlijke zwarte thee
met de frisse en zoete smaak van zongerijpte passievrucht gecombineerd met de exotische smaken van mango, sinaasappel
en passievrucht.

Vol, vet, karameltonen, zacht en rond

Liberalia Toro Cero
Toro, Spanje
Tempranillo

36

Onze meest zachte Spaanse rode wijn! Krachtig en rond

Pedroncelli Dry Creek Valley Mother Clone
Sonoma Valley, Verenigde Staten
Zinfandel

41

Riesling
Een Nederlandse wijn, hoe vet! Frisse tonen van geel en
wit fruit met een vleugje citroen. Wordt met iedere jaargang steeds aromatischer en voller door het warmere
klimaat.

ROSÉ

Pittig fruitig, kruidig, lichte tannine, complex

Stefano Accordini Valpolicella Ripasso Classico Superiore 45
Veneto, Italië
Corvina Veronese, Rondinella
Kruidig, veel rood fruit, krachtig, pittig, fijn zuurtje

Sébastien Dampt Chablis
Bourgogne, Frankrijk
Chablis

Droog, Granny Smith, fris, vol en sappig

39

La Cour Des Dames Pays D’ oc Grenache
Languedoc, Frankrijk
Grenache
Droge, frisse, fruitige rosé. Lekker sappig

4.75 | 22

2,95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
3.25
3.25
3.25
2.80
2.80
3.75
2.95
2.95
2.95

KOFFIE & THEE
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte Machiatto
Latte caramel
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Koffie met 3 ambachtelijke likeuren
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee

2.90
3.10
2.90
3.70
3.25
3.25
3.95
3.25
3.75
8.50
2.90
3.25
3.25

