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huisaperitief met crème de casis

BUBBELS

WIT

RADACINI SPARKLING
BRUT (Roemenië)
ons huisaperitief, super prijs-kwaliteit 

PROSECCO CA'NERI
verfijnde bubbel, een fris en delicaat aroma
van appe en een gebalanceerde zuurgraad

KIR ROYAL

- | €45.00

- | €33.00

- | €40.00

- | €35.00

€4.50 | €23.50

€5.75 | €29.00

€5.75 | €29.00

€4.75 | €25.00

€4.50 | €23.50PAPARUDA PINOT GRIGIO
(Roemenië)

fruitig met lichte bitter in de afdronk 

LE UMBRA CHARDONNAY
(Roemenië)

een knapperige droge witte wijn uit roemenië 
met aroma's van rijpe gele meloen en een 
slepende hint van sappige perziken 

LE VERSANT VIOGNIER
(Frankrijk)

verfrissend en intens met aromatische afdronk 

MONTES SAUVIGNON
BLANC (Chili)

expresief en fris met minimaal zuurtje

KUFERTRUNK ZOETE WITTE
WIJN (Duitsland)

met een lichte tinteling, smaak van rijpe
meloen, peer en snoepjes 

SERRA DA ESTRELA ALBARINO
(Spanje)

intense smaak van zomerfruit en mineralen
met een ronde afdronk

MONTES ALPHA
CHARDONNAY (Chili) 

dit is het paradepaardje van wijnhuis montes;
complexe, aromatische chardonnay die 12 maanden
op eiken is gerijpt

TORRE DEL FALASCO SOAVE
CLASSICO (Italië) 

soave betekent letterlijk ‘lieflijk’, een perfecte 
omschrijving voor deze zachte wijn met typisch 
italiaans bittertje in de afdronk

€4.75 | €25.00

€5.00 | -
WIJN



ROSÉ

ROOD

- | €42.00

- | €45.00

- | €45.00

€4.50 | €23.50

€5.00 | €26.50

€5.75 | €32.00

- | €27.00

€4.50 | €23.50

hele mooie en elegante rosé die met haar lichte 
kleur en hippe fles echt een eyecatcher is 

GRAPE VALLEY PINOT
GRIGIO BLUSH (Moldavië) 

onze huisrosé is verfrissend met 
zomerfruit in de afdronk 

LA CROIX D'ARGENT ROSÉ
(Frankrijk)

een frisse, droge rosé uit de gascogne
in het zuidwesten van frankrijk 

ULTIMATE PROVENCE ROSÉ
(Frankrijk) 

top combinatie van vier druiven; cabernet- 
sauvignon, tempranillo frisheid, neem daarbij het 
volume en de zachtheid van syrah, en de textuur en 
intensiteit van carmenère geeft structuur en 
complexiteit

LE VERSANT MERLOT (Frankrijk) 

soepele doordrinkbare huiswijn met
een fruitige afdronk

EL ABASTO MALBEC (Argentinië)

intensrode stevige malbec met paarse
tinten en smaken van rood fruit

LES BERTHOLETS GRANDE
RÉSERVE (Frankrijk)

aromatische sappige wijn, gebalanceerde 
blend van grenache, syrah en mourvedre

TORRE DEL FALASCO
VALPOLICELLA SUPERIORE (Italië)

het kleine broertje van de amaronewijn, 
karakteristiek met een zachte afdronk 

MONTES TWINS RED BLEND

DESSERTWIJN

HEAVEN ON EARTH

DOWS RUBY PORT
MASTERBLEND

€4.50 | -

€4.50 | -

BIEREN



Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier, soepel 
van smaak en licht bitter in de afdronk ALC. 6.6% 

BLOND EN WIT

TRIPELS

PILSNER

Bloesem Blond
BB van gebrouwen door vrouwen is een blond
bier met vlierbloesem, dit zorgt voor een bloemig
aroma en geeft een frisse afdronk. ALC. 6.2% 

Leffe blond 

33cl  €5.50

33cl  €4.25

33cl  €5.25't IJ wit

Een stevig Amsterdams witbier. Licht troebel, mooi 
goud van kleur en met een mooie, zachte schuimkraag. 
Fris licht kruidige en citrusachtige tonen ALC. 6.5% 

33cl  €5.00Texels blond

Texels blond is een licht aromatisch en kruidig bier 
met een toegevoegd vleugje zeevenkel. ALC. 5% 

(I)PA
33cl  €5.00Goose island IPA

Een bier met een hoppig karakter dankzij het gebruik 
van de Amerikaanse, geurige hopsoorten. GA heeft 
een oranje koperkleur in het glas is licht troebel met 
een romige, beige, schuimkraag. ALC. 5.9% 

33cl  €5.00Session IPA

Deze IPA van Brouwerij 't IJ is een fris bier met een 
zachte kant. Gehopt met Citra en Galaxy voor een 
fruitig karakter en goede doordrinkbaarheid. ALC. 4% 

33cl  €5.50Pauwel Kwak

Pauwel Kwak is een iconisch amberkleurig bier van 
Brouwerij Bosteels. Dat komt door het smaakvolle 
bier, maar zeker ook door het bijzondere glas. Het 
zogenaamde koetsiersglas. ALC. 8.4%

20cl  €2.50  | 25cl  €2.90Hertog Jan Pilsener

Hertog Jan Pilsener is een stevig goudblond bier 
met een mooie, dichte schuimkraag, een volle smaak 
en een aangenaam bittere afdronk. ALC. 5.1% 

25cl  €3.25Stella Artois

Stella Artois is het grootste en meest populaire 
Belgische bier ter wereld. Deze premium pilsener is fris 
en moutig, met een uitgesproken hop-smaak. ALC. 5% 

33cl  €5.50Leffe Tripel

Leffe Tripel is een troebel Abdijbier met een heerlijke 
stevige smaak en kruidige aroma's van koriander en 
sinaasappelschillen. ALC. 8.5% 

33cl  €5.75Thai Thai Tripel 

Een Tripel zoals je hem nog nooit proefde;De traditionele 
stijl heeft en gedurfde make-over gekregen door de 
toevoeging van Thaise kruiden en specerijen. ALC. 8% 

33cl  €5.50Tripel karmeliet

Tripel Karmeliet is een wereldberoemde Tripel 
gebrouwen van gerst, tarwe en haver. Dit goudgele bier 
heeft een enorme fluffy schuimkraag en zit vol verfijnde 
fruitige aroma's. ALC. 8.4% 

ALCOHOL VRIJ

Jopen Non IPA 0.3% 
Jopen Non IPA is het eerste alcoholarme bier
van Jopen. Fruitig van smaak met een stevig
bittertje. ALC. 0.3% 

33cl  €5.50

Hertog Jan 0.0%
Gebrouwen met geselecteerde hoppen en dezelfde
graansoorten als Hertog Jan Pilsener. ALC. 0% 

30cl  €3.25

Hoegaarden Radler 0.0% 
Hoegaarden Radler limoen is de natuurlijke mix van
Hoegaarden. Wit met het sap van citroen en zonder
alcohol. ALC. 0% 

25cl  €3.25

Leffe Blond of Bruin 0.0%

Leffe Blond 0.0% en bruin 0.0% 

zijn de eerste abdijbieren die geheel
zonder alcohol zijn gebrouwen. ALC. 0%  

33cl  €3.75

33cl  €4.25



FRUITBIER
25cl  €4.25Belle Vue

De smaak van Belle Vue is licht zoet met accenten van 
rood fruit. ALC. 3.8%

30cl  €3.50Hoegaarden Radler citrus ALC. 2% 

30cl  €3.75Hoegaarden rosé bier ALC. 3% 

DUBBELS

33cl  €4.50Leffe Bruin 

is een authentiek abdijbier met een volle, licht-
zoete smaak van karamel en chocolade. ALC. 6.5% 

33cl  €5.00Bier Natte 

brouwerij 't IJ De Natte Dubbel is een roodbruin bier 
met een lichte schuimkraag. De smaak is droog met 
tonen van zwart fruit, noten en peper met lichte hint 
van meloen. ALC. 6.5% 

Digestief 

GRAND MARNIER €4.50

COINTREAU €5.00

BAILEYS €4.50

TIA MARIA €5.00

AMARETTO €5.00

SAMBUCA €4.50

MALIBU €4.50

DRAMBUIE €5.50

BONGIORNO LIMONCELLO €4.50

Gedestileerd
JONGE JENEVER €3.50

OUDE JENEVER €4.50

KORENWIJN €4.50

SMIRNOFF VODKA €4.50

VAN LINSCHOTEN GIN €6.00

HENDRICKS GIN €5.00

BOMBAY SAPPHIRE GIN €6.00

BACARDI WITTE RUM €4.50

BACARDI BRUINE RUM €5.50

JAMESON WHISKEY €4.50

FAMOUS GROUSE SCOTCH WHISKEY €5.50

JIM BEAM BOURBON WHISKEY €6.50

REMY MARTIN COGNAC €7.50

JOSE CUERVO TEQUILA €4.50



Frisdranken 
COCA COLA €2.70

COCA COLA  ZERO €2.70

ICE TEA GREEN €3.20

ICE TEA SPARKLING €3.20

FANTA SINAS €2.70

FANTA CASSIS €2.70

ROYAL CLUB TONIC €3.20

ROYAL CLUB BITTER LEMON €3.20

SPA ROOD €2.70

SPA BLAUW €2.70

APPELSAP €3.20

TOMATENSAP €3.20

GEMBERBIER €3.20

RIVELLA €3.20

Koffie &
Thee 
THEE €2.60

VERSE MUNT / GEMBER THEE €3.60

ESPRESSO €2.60

DUBBELE ESPRESSO €4.50

KOFFIE €2.60

CAPPUCCINO €2.90

KOFFIE VERKEERD €3.10

LATTE MACCHIATO €3.30

WARME CHOCOLADEMELK €3.20

WARME CHOCOLADEMELK
MET SLAGROOM 

€4.10
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