
Aperitief tijd!

Jamaican Mule    €10.00
Appleton estate rum, limoen,ginger ale
Picon Vin Blanc   €8.00
Glas cava “mistinguette” €6.00
Hendrick’s Gin Tonic  €11.00
Pineau de charentes   €5.00
Porto Wit/Rood   €5.00
Campari Orange   €8.40
Ricard    €5.50
Kirr witte wijn   €5.00
Kirr Royale   €6.00
Martini Bianco   €5.00
Bacardi Cola    €8.40
Havana Cola “ano speciale” €8.80

   
  

Bieren op �es
 
Jupiler blue   €2.50
Hoegaarden witbier  €2.50
Carlsberg    €3.00
Kriek liefmans   €3.50
Duvel 33cl    €4.50
Le�e blond / bruin 33cl €4.00
Brugse Zot 33cl   €4.00
Rodenbach   €2.80
Omer 33cl    €4.00
Cornet 33cl   €4.30
Julius     €4.20
Orval < 1jaar    €4.90
Orval > 2jaar   €7.50
Sint Bernardus 8°  €4.70
Sint Bernardus 12°  €4.90
SportZot 0.4°   €4.00
Carlsberg  0.0   €2.70     

Hapjes
 

Assortiment warme hapjes  €8.50
Kaasballetjes    €7.50
Portie Salami    €6.00
Bordje Parmaham    €7.00
Lookbroodje met mozzarella €5.00  

Bieren op vat
Jupiler 25cl   €2.50
Triple Karmeliet 33cl  €4.20
Kwak Rouge   €3.00
(verfrissende speciaal bier met toetsten van kers en amandel ,
 lichtgezoet en milde bitterheid)

Witte wijn         p/glas    p/fles
-Millstream chenin blanc Zuid-Afrika 2021       4.50€    22.50€
Fruitige, florale en frisse neus 
-Petit Berger Languedoc Chardonay 2020      4.60€     23€
Lichtgele kleur met lichtgroene toetsen. Aroma’s van agrum en pompelmoes alsook buxus en klimop. 
Heel levendig in de mond met een aangename frisheid. Elegante afdronk.
-Cantilena Loureiro Vinho Verde Portugal      5.80€     29€
Citroengele kleur met briljante spiegel .Aangename citrusaroma’s met florale ondertonen. 
Frisse en harmonieuze wijn. Heel prettig en drinkklaar.

Rosé wijn
-Millstream Pinotage  Zuid-Afrika 2021    4.50€    22.50€
De Pinotage druif geeft een geweldig boeket, 
een frisse doch volle, ronde smaak en een droge afdronk. 
-Lavila Cinsault/Syrah Languedoc Frankrijk 2020     4,60€    23€
Heldere lichtrode kleur. In de neus vindt men fruitige aroma’s van aardbeien terug. 
Fris en soepel in de mond met een mooie fruitige afdronk.
-Les amour d’haute gléon        6.00€     30€
Deze rosé is een assemblage van 70% Grenache en 30% Syrah.  
Les Amours d'Haut Gléon is een levendige wijn met fruitige aardbeien- en citrusaroma’s. 

Rode wijn
-Buitengewoon Grenache/Syrah/Viognier  Zuid-Afrika   4.50€    22.50€
Diep robijnrode wijn met aroma's van zwarte kersen, bramen en  provençaalse kruiden als tijm en rozemarijn. 
In de mond mooie zuren en een lichte rokerige toets. Smaakvolle wijn met middellange afdronk. 
-Rosso Toscano Lornano Sangiovese/Merlot Italië 2019    6.80€    34€
Levendige robijnrode kleur. Frisse aroma’s van sappige rode bessen, frambozen en subtiele florale toetsen. 
Mooi evenwicht en fluwelige tannines. Frisse aciditeit. 
Bekoorlijke en fruitige afdronk met elegant verweven houttoets.
-Negro Amaro Marinotti Puglia Italië 2019      5.80€     29€
Dieprode bijna purperen kleur met violet indrukken. Intense aroma’s van wilde bosvruchten en kruiden (oa tijm).
Weelderige mondstructuur. Mooi evenwicht met een aangename fruitige afdronk.


