witte wijen

gin tonic

mix & match | 3 stuks €20,-

Sauvignon blanc

house classic | 11.50

Frankrijk
Klassieke Franse Sauvignon Blanc. Droge frisse
wijn met een licht bittertje in de afdronk.
Tonen van groene appel en meloen.

Tanquery - London Dry Gin,
Fever Tree Elderflower tonic, munt & limoen

bitterballen | 7.50

GL. 5.50 / FL. 27.00

Bosford Pink Gin, Fever Tree Elderflower tonic,
rood fruit

pinot grigio
Roemenië
Volgens kenners heeft wijngod Bacchus hier
gewoond! Een sprekende frisse wijn met
tonen van boomvruchten als peer, perzik en
grapefruit.

GL. 5.00 / FL. 24.50

chardonnay

pink lady | 11.50
VIRGIN | 10.50
Seadlip Garden 108 Gin (0%),
Fever Tree Elderflower tonic, Sinaasappel &
Munt

specials
aperol spritz | 7.50

rose wijnen

Citroen & munt

Frankrijk
Lichtroze rosé afkomstig uit Saint-André,
Frankrijk. Een blend van grenache, shiraz en
cabarnet sauvignon. De wijn heeft een zomers
karakter met tonen van aardbei en perzik!

GL. 6.00 / FL. 29.50

rode wijnen
malbec
Australië
Fijne Australische Malbec uit Victoria. De wijn
heeft een stevig en soepel karakter. Gerijpt in
houten vaten. Gekenmerkt door donker fruit
zoals kersen en pruimen.

GL. 5.75 / FL. 28.50

oosterse mix | 7.50
Loempia’s, saté rolletjes,
torpedogarnalen & chili dip | 8 stuks

chicken nuggets | 7.50
Krokante kipnuggets & BBQ saus | 8
stuks

spicy mix | 7.50
Vlammetjes, sweet chili kaasstengels &
mayonaise | 6 stuks

Australië
Mooie boterige Chardonnay uit Victoria,
Australië. Citrusvruchten als sinaasappel en
grapefruit

mediterannee rosé

Biologische bitterbalen van de Heeren
van Loosdrecht | 6 stuks

Sinaasappel & munt

limoncello spritz | 7.50
home made sangria |
Vers fruit

GL. 6.50 / kan 18.50

espresso martini | 7.00
Arabica espresso, Tia Maria & Ketel one

Kaasmix | 7.50
Kaassouflé, kaasstengels,
mozzarellasticks & chili dip | 6 stuks

tempura veggies | 7.50
Krokante groenten in een jasje van
tempura met teriyaki & Japanse
mayonaise

borrel
broodbol | 6.50
Broodbol met dips & olijven

BRUISEND

nachos gehakt | 11.50
Gekruid gehakt, kaas, tomaat, crème
fraiche & guacamole

CAVA - BRUT
Spanje
Cava met een heldere, sprankelende lichtgele
kleur en een fijne mousse. De cava wordt
gekenmerkt door geuren als hooi, citrus en
witte bloesem.

calamaris | 10.50
Homemade calamaris, aioli & limoen

Borrelplankje | 16.50
Coppa di Parma, oude kaas,
ossenworst, olijven, gerookte amandelen & mosterdmayo

Ripasso
Italië
Een fraaie Valpolicella Ripasso. Een wijn met
een mooie robijnrode kleur. Bij het drinken
van de wijn proef je elementen van pruimen
en rozijnen. De
afdronk heeft een kruidig karakter!

FL. 35.00

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

