
drankkaa r t

& borrelen!



frisdranken

Sourcy blauw   ¢2,50 
Sourcy rood   ¢2,50 
pepSi    ¢2,50 
pepSi max   ¢2,50 
7up    ¢2,50 
SiSi    ¢2,50 
royal club caSSiS   ¢2,60 
royal club bitter lemon  ¢2,60 
royal club ginger ale  ¢2,60 
royal club tonic   ¢2,60 
ice tea      ¢2,60 
ice tea green   ¢2,60 
rivella    ¢2,60 
dubbel friS frambooS  ¢2,60 
SinaaSappelSap   ¢2,60
appelSap   ¢2,60
appelpeer Sap   ¢2,60
friSti    ¢2,60
chocomel   ¢2,60
verSe juS d’orange  ¢3,25



wa rme dranken

koffie    ¢2,40 
thee    ¢2,40 
verSe muntthee   ¢3,20 
eSpreSSo   ¢2,40 
cappuccino   ¢2,80 
latte machiato   ¢2,80 
warme chocolademelk  ¢2,80 
+Slagroom   ¢0,60 
+Siroop    ¢0,60
keuze uit: caramel, kaneel, cookieS

wa rme wa fels

poederSuiker en Slagroom  ¢6,- 
warme kerSen met Slagroom ¢7,50 
aardbeien met Slagroom  ¢7,50 



wijn en p or t

hoja Sana rood   ¢3,85 ¢21,50 
hoja Sana wit droog  ¢3,85 ¢21,50
hoja Sana roSe droog  ¢3,85 ¢21,50
witte zoete wijn   ¢3,85 ¢21,50
roSe wijn zoet   ¢3,85 ¢21,50 
proSecco   ¢4,- ¢27,50
hugo wit    ¢4,- 
  
port rood     ¢3,85
port wit    ¢3,85
martini wit   ¢3,85 
Sherry medium   ¢3,85 
Sherry dry   ¢3,85
 
whiSkey johnnie walker red ¢5,50
whiSkey famouS grouSe  ¢5,- 
whiSkey glennfeddich  ¢6,50

cognac joSeph guy  ¢6,-
armagnac   ¢6,-
calvadoS   ¢6,-

whiskey en cogna c

glas fles



ui t h et4 vet

bitterballen - 10St.  ¢6,- 
hakkedellen - 10St.  ¢6,- 
bittergarnituur - 10St.  ¢6,50 
mini loempia’S - 8St.  ¢7,-
tempura garnalen - 6St.  ¢6,50 
gefrituurde uiringen - 10St. ¢6,- 
vlammetjeS - 10St.  ¢7,50 
kaaSStengelS - 10St.  ¢7,- 

na ch o 's
nacho’S blanco   ¢7,25
naturel nacho chipS met chiliSauS en guacamole 
nacho’S cafe 2   ¢10,50
uit de oven met roomkaaS, SalSa, SpekjeS, ui en kaaS 
nacho’S vega   ¢10,25
uit de oven met roomkaaS, SalSa, ui, guacamole en kaaS



borrelen

hollandSe kaaSplank  ¢7,25
jonge kaaS, komijne kaaS, oude kaaS 

deluxe kaaSplank  ¢9,50
1 perSoonS plankje met 4 verSchillende Soorten kaaS 
met confiture en noten vijgen brood. 

plankje peperworSt  ¢5,50
van peeterS vleeS

ham plank   ¢9,-
3 Soorten SpaanSe handgeSneden ham met olie 
en brood

 
de meter borrelplank  ¢27,50
olijven met feta, chickenwingS, brood met SmeerSelS, 
Scampi’S, huiSgemaakte ribbetjeS

olijven met feta   ¢4,50 
breekbrood tapenade en aioli ¢5,50
chickenwingS   ¢7,50
huiSgemaakte ribbetjeS  ¢7,50 

deluxe!



bierkaa r t
v raa g naa r onze

voor meer dan 100 bieren



koffie
frangelico latte   ¢7,-
hazelnotenliquer, latte, Slagroom 

SpaniSh coffee   ¢7,-
liquer 43, koffie, Slagroom

iriSh coffee   ¢7,-
whiSkey, koffie, Slagroom

italian coffee   ¢7,-
tia maria, koffie, Slagroom

 
french coffee   ¢7,-
grand marnier, koffie, Slagroom

chocolate chip latte  ¢6
chocolade koekjeS Siroop, latte, chocolade SauS, cookie 
crumble & Slagroom

creme brulee latte  ¢6
creme brulee Siroop, latte, Slagroom, caramelSauS 

& kletSkop

ijS koffie   ¢4,50
ook met bijbetaling beSchikbaar met Siropen en liqueren!

specials



Cock tails
mojito    ¢8,-
rum - limoen - munt 

pornStar martini   ¢8,50
paSSievrucht - wodka - proSecco

twin peach   ¢8,-
perzik - vanille wodka - SinaaSappel

 
eSpreSSo martini   ¢8,50
koffie - wodka - kahlua

raSpberry club   ¢8,-
gin - citroen - frambooS

hawaii mimoSa   ¢8,-
malibu - ananaS - kokoS - proSecco

watermelon Sugar   ¢8,-
watermeloen likeur - ananaS - rum - limoen

moScow mule   ¢8,-
wodka - limoen - gingerbeer

limoncello Spritz   ¢7,-
limoncello - proSecco - Spa rood

aperol Spritz   ¢7,-
aperol - proSecco - Spa rood



gin -tonic

claSSic gin tonic  ¢8,50
bombay Sapphire - royal club tonic - limoen 

pink gin tonic   ¢8,50
gordon’S pink gin - royal club tonic - rood fruit

bramble gin tonic  ¢9,-
bombay bramble - citroen - fever tree raSpberry
 rubarb tonic - limoen - bramen - munt

elderflower gin tonic  ¢9,-
tanqueray Sevilla - fever tree elderflower tonic  
SinaaSappel - munt

 



toetjes

creme brulee   ¢8,-
gekarameliSeerd met rood fruit, Slagroom en vanille 
ijS

zundertS moment   ¢7,50
vanille en aardbeienijS met verSe aardbeien en 
Slagroom

Summer Sorbet   ¢7,50
verS fruit met citroen, frambooS en mango 
paSSievrucht ijS

p*rnStar cheeSecake  ¢8,-
witte chocolade cheeSecake met verSe paSSievrucht 
&  mango paSSievrucht ijS

Snickerbrownie   ¢8,-
pecan-caramelijS, caramel- en chocoladeSauS en 
pinda-crumble

appelpuntje   ¢3,-
met Slagroom (+0,60)



sterke drank

baileyS    ¢4,25 
amaretto   ¢4,25 
frangelico   ¢4,25 
cointreau   ¢4,25 
liquer 43   ¢4,25 
ricard    ¢4,25 
Sambuca    ¢4,25
boSwandeling   ¢4,25
deze Sterke dranken worden geServeerd op ijS 
  
Schrobbeler     ¢2,25
jagermeiSter   ¢2,25
oude jenever   ¢2,25 
jonge jenever   ¢2,25 
beerenburger   ¢2,25

ShotS    ¢2,25
mixdrank met friS  ¢6,-
mixdrank met redbull  ¢7,-

& borreltjes


