
DRANKENKAART

LATEN  
WE gENiETEN. 

mET x-TRA  
AANDAchT.  

zoALs jE vAN oNs 
gEWEND bENT.



kaartwijnen     4,25 21,25

DEvois DE PERRET

Frankrijk – vermentino,  
grenache blanc & Roussanne

mondvullende witte wijn met opwekkende 
geuren van rijpe perzik, bloemen en citrus 
fruit. Een frisse en fruitige smaak, afgerond 
met een licht bittertje. combineert goed 
met gevogelte en gerechten uit de 
oosterse keuken. 

DiWALD gRüNER vELTLiNER 

oostenrijk – biologisch –  
grüner veltliner

Een heerlijke lichte en verfrissende droge 
witte wijn met strakke zuren en een prettige 
kruidige ondertoon. Een verfrissende geur 
van mineralen, groene appel en citrus fruit. 
combineert goed met frisse salades en 
lichtere vis gerechten.

WEiNguT KETh RiEsLiNg  
sPäTLEsE FEiNhERb

Duitsland – biologisch – 
Riesling  

in het glas een typische Riesling geur van 
rijpe perzik en een beetje acaciahoning, 
zeer klassiek en puur. De fijne fruitzoetheid 
is perfect in balans, vol, sappig en 
harmonieus in de mond. combineert goed 
met varkensvlees, vette visgerechten, 
gevogelte en licht pittige gerechten.

kaartwijnen     4,25 21,25

Rosso PicENo

italië – biologisch –  
sangiovese & montepulciano

Een milde paarsrode wijn met zachte 
tannines en een frisse afdronk, in de 
geur tonen van rijp rood fruit en lichte 
kruidigheid. combineert goed met lichte 
vlees- en vegetarische gerechten. 

boDEgAs LANgA - PAssioN 

spanje – grenache

Een krachtige en donkere hout gerijpte 
grenache, met volop geuren van zwart 
fruit, dadels, pruimen en een prikkelende 
kruidigheid. Een volle en krachtige smaak, 
maakt dat deze wijn erg prettig combineert 
met stevige vleesgerechten en rijpe kazen.

rOSe     4,25 21,25

gRis DE gRis “DuNE” 

Frankrijk – grenache & carignan

Een heerlijke frisse en zachte “zalmroze” 
rosé, in de geur witte perzik en mandarijn. 
het perfecte glas voor op het terras of bij 
de borrel. combineert goed met zomerse 
salades.

WiT

HUiSwijn     3,95 19,75

mAuREL chARDoNNAy

Frankrijk – chardonnay 

Frisse 100% chardonnay met lichte 
houttonen, mondvullend met een zacht 
bittertje. in de geur frisse tonen van citrus, 
appel, peer en perzik. combineert goed 
met stevige vis en vegetarische gerechten.

RooD

HUiSwijn     3,95 19,75

cAbALERo DE mEsAsRubiAs 
jovEN TiNTo 

spanje – biologisch – Tempranillo

Een hartige, karaktervolle mancha-wijn 
gemaakt van 100% Tempranillo, vol en 
aromatisch. in de geur donker, rood fruit 
en kruidige laurier. combineert goed met 
gegrilde vleesgerechten en harde kazen.

 WijNKAARTDRANKENKAART

warme drank

KoFFiE (LuNgo) 2, 45

EsPREsso 2, 45

DubbELE EsPREsso 3, 65

cAPPucciNo 2, 55                            

KoFFiE vERKEERD 2, 55

LATTE mAcchiATo 2, 80

iRish coFFEE 6, 55

Whisky en slagroom

sPANish coFFEE 6, 55

Licor 43 en slagroom

WARmE chocoLADEmELK  2, 65

slagroom + 0,50

ThEE 2, 35

vERsE muNTThEE 2, 85

vERsE gEmbERThEE 2, 85

kOUde zUiveldrank

mELK 2, 25

KARNEmELK 2, 25

KARNEjus 2, 80

KouDE chocomEL 2, 55

FRisTi 2, 55

SaP

vERsE jus KLEiN 2, 90

vERsE jus gRooT  4, 30

smooThiE  3, 90

van dagvers fruit 

bio APPELsAP 2, 55

bio APPEL-vLiERbEssENsAP 2, 90

bio APPEL-AARDbEiENsAP 2, 90

FriSdrank

chAuDFoNTAiNE bLAuW 2, 80

chAuDFoNTAiNE RooD 2, 80

sPRiTE  2, 80

cocA coLA 2, 80

cocA coLA zERo 2, 80

siNAs FANTA 2, 80

ToNic 2, 80

biTTER LEmoN 2, 80

cAssis FANTA  2, 80

icE TEA 2, 80

icE TEA gREEN 2, 80

RivELLA 2, 80

Bier

PiLs (TAP) 2, 80 

zoLLERhoF 5% 2, 80

zoLLERhoF WEizEN 5% 3, 50

oERsoEP hoPFAThER 4,9% 4, 95

oERsoEP sERgEANT PEPPER 7% 4, 95

oERsoEP DoDgEbALL bRAvEbALL 4, 95

Non alc. iPA – 0,3%

bRouWToREN AmbER 7% 4, 95

bRouWToREN WEizEN TRiPEL 7,6% 4, 80

mANNENPAP FRuiTcAKE 7% 4, 95

LA chouFFE bLoND 8 % 4, 00

hEiNEKEN 0.0% 2, 45

gRoLsch RADLER 2.0% 3, 25

giNgERbEER 3, 50

gin

bLixEm giN 6, 75

met passende tonic van Dr. Polidori

onze eigen gin is ook  
verkrijgbaar in onze winkel


