
Frisdranken Bier in fles / Bottled Beers

Coca Cola € 2,8 Hoegaarden € 3,0

Coca Cola Zero € 2,8 Carlsberg 0% € 3,5

Gerolsteiner Sinaas / Orange € 3,0 Brugse zot blond € 4,5

Gerolsteiner Citroen / Lemon € 3,0 Kriek Liefmans € 4,0

Ice Tea / Fuse Tea € 3,0 Duvel € 5,0

Minute Maid Orange € 3,0 Omer € 5,0

Minute Maid Appel / Apple € 3,0 Chimay Blauw € 6,0

Premium Tonic Schweppes € 3,5 Westmalle Dubbel € 6,0

Premium Ginger Ale Schweppes € 3,5 Westmalle tripel € 6,0

Tonic Fever Tree € 5,0

Waters Bier van t’vat / Draft Beers
Plat Water / Still  25cl     € 2,5 Stella 25cl € 3,0

Bruis Water / Sparkling 25cl € 2,5 Stella 33cl € 4,0

Plat Water / Still 50cl     € 5,0 Stella 50cl € 6,0

Bruis Water / Sparkling 50cl € 5,0 Leffe Blond 33cl € 4,5

Warme Dranken Huiswijnen wit Glas Karaf Fles

Espresso Mokka € 3,0 Chardonnay Pays d’oc FR € 5,0 € 16,0 € 24,0

Koffie € 3,0 Sauvignon Blanc Loire FR € 7,0 € 23,0 € 34,0

Deca Koffie € 3,2

Latte Macchiato € 3,5

Cappuccino € 3,5

Warme Chocolademelk € 3,5 Huiswijnen Rosé
Terre fumée Pays d’oc FR € 5,0 € 16,0 € 24,0

Sterke warme Dranken Gris de Gris Roussillon FR € 7,0 € 23,0 € 34,0

Irish Coffee € 10,0

French Coffee € 10,0

Bailys Coffee € 10,0

Italian Coffee € 10,0 Huiswijnen Rood 

Spanish Coffee € 10,0 Fontareche  Corbières FR € 5,0 € 16,0 € 24,0

Tia Maria Coffee € 10,0 Pinot Noir Languedoc FR € 7,0 € 23,0 € 34,0



Wit Rood 
Luc Pirlet Chardonnay Pays d'Oc FR

Evenwichtige wijn met frisse afdronk van de 
chardonnay druif. Aroma’s van bloemen en wit 
fruit

€ 24 Fontareche Pierre Mignard, Corbières, FR 

Dieprode intense wijn van Carignan, Syrah, 
Mourvédre 
en Grenache druiven - aroma's van zwart fruit, 
peper, specerijen en een vleugje vanille. 

€ 24

Domaine La Farge 'Enfant Rebelle
' Sauvignon Blanc Loire FR
Subtiele en weelderige neus met aroma's van 
citrus, witte bloemen, pompelmoes en granny 
smith. Fijne citrustoetsen in de mond samen 
met exotisch fruit . Fijne zuren in afdronk 

€ 34 Luc Pirlet Pinot Noir Languedoc  FR

Mooi, mediumvol sappig verweven met 
elegante afdronk van de Pinot Noir druif – 
aroma’s van bosbes, framboos en hazelnoot. 

€ 34

Casal Caeiro Albarino Rias Baixas Spanje 

Frisse aroma's van abrikoos, pompelmoes, 
jasmijn, oranjebloesem en Zeer fris en zuiver in 
de mond, smaken van groene appel, amandel en 
anijs. mineraliteit. 

€ 26 Marqués de Murrieta 'Reserva' Rioja Spanje 

Aroma's van specerijen, romig, houterig, rijpe 
rode en zwarte vruchten met kruidige en 
geroosterde toetsen. Krachtige en kruidige 
aanzet. Sappig en rijp donker fruit en rijpe 
tannines. 

€ 42

De Morgenzon Chenin Blanc Stellenbosch 
Zuid-Afrika 
Frisse aroma's van honing, abrikoos, perzik en 
bloemig. 
Sappige smaak met stevige zuren, eikenaroma's 
en lange afdronk. 

€ 27 De Morgenzon  Shiraz Stellenbosch Zuid-
Afrika 
Rijke neus vaN met vele rijpe, rode pruimen en 
een vleugje witte peper. Bloemige tonen van 
viooltjes, lavendel en lentebloesem. Vol in de 
mond met een jeugdige kracht. ontwikkelde 
kruiden van peper, kaneel, kruidnagel en vanille. 

€ 29

Trebbiano d'Abruzzo Tiberio Italië 

Frisse aroma's van abrikoos, pompelmoes, 
jasmijn, oranjebloesem en Zeer fris en zuiver in 
de mond, smaken van groene appel, amandel en

€ 32 Orion Wines 'Sette Vigne', Italië

Intens donker rode kleur. Aroma's van cacao, 
zwart fruit, kruiden en geroosterde koffiebonen. 
Vol in de mond maar subtiel, fluweel, elegant en 
een mooie vatlagering. Afdronk vol kruiden en 
zachte tannines 

€ 27

Domaine Testut Chablis Vieilles Vignes 
Bourgogne FR

Aroma's van appel, peer en meloen met lichte 
exotische aroma's. 
Frisse en minerale aanzet die verder evolueert 
naar witte fruitaccenten en steenvruchten. 

€ 37 Bouchard Bourgogne 'La Vignée' Pinot Noir 
FR

Fijn boeket met aroma's van allerlei bessen. 
Mooie balans tussen fruit en terroir. 
Frisse stijl als het wat jonger wordt gedronken 
en heerlijk 'pinote' na een jaar of 3 rijping. 

€ 37

Pascal Jolivet Sancerre Sauvignon Blanc Loire
FR
Frisse citrusaroma's met een elegante minerale 
neus. 
Volle en stevige smaak met frisse zuren. 
Minerale en droge afdronk. 

€ 46 Château Croque Michotte St-Emilion Grand 
Cru FR

Aroma's van rijpe vruchten maar ook noties van 
kruiden en tabak. In de mond intens, rijp en 
zuiver fruit met levendige en zachte tannines. 
Sappig en krokante afdronk. 

€ 58

Rose Rose 
Terres Fumées Rosé, Pays d'Oc, FR 

Zachte rosé van Grenache, Syrah en Cinsault 
druiven - aroma’s van jasmijn, jeneverbes, 
citroen en perzik. 

€ 24 Gris de Gris Rosé, Languedoc-Roussillon, FR 

Licht frisse rosé met droge afdronk van 
Grenache en Syrah druiven - aroma’s van aarbei 
en rode bes. 

€ 34


