Mousserend :
Sommelier Mousseux (Frankrijk)
Prestigieuze cuvée, heldere goudgele kleur, zacht mousserend met veel frisheid en lustopwekkend.

4.75/25.50

Bottega Prosecco Rosé (Italië)		
Aroma’s van rood fruit zoals framboos. Delicate, levendige en frisse smaak.

26.00

Deutz Champagne Brut (Frankrijk)		 49.50
Intens gouden kleur en een uiterst fijne en elegante mousse, hetgeen typerend is voor Deutz.
Een florale neus met aroma’s van toast, marsepein en gerijpte vruchten zoals appels en peren.
De frisheid van Chardonnay voegt zich mooi samen met de rijke smaak van Pinot Noir tot een volle
wijn met mooi geïntegreerde aroma’s en een zijden structuur. Deze wijn is rond met een intense fruitige afdronk.

Frisdranken
Coca cola
Coca cola light
Coca cola zero
Sprite
Fanta orange
Fanta cassis
Kinley bitter lemon
Kinley tonic
Nestea sparkling
Nestea green tea
Chaudfontaine still
Chaudfontaine sparkling
Minute maid appelsap
Minute maid tomatensap
Gingen ale
Rivella
Dubbelfris
Verse jus d’orange
Fristi
Chocomel
O2 water fles 0.75 ltr still
O2 water fles 0.75 ltr sparkling

2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.30
2.30
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
3.00
2.40
2.40
4.50
4.50

Bier
Brand bier tap
Brand bier weizen
Affligem dubbel
Amstel malt
Iki Japans bier

2.50
3.75
3.50
2.60
3.75

Aperitief
Witte port
Rode port
Sherry dry
Sherry medium
Martini bianco
Martini rosso
Campari

3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20

Gedistilleerd
Jonge jenever
Oude jenever
Bessenjenever
Jägermeister
Vieux
Limoncello
Bacardi rum
Gin Bombay
Gin tangueray
Absolute vodka
Pink trojka

2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
4.00
4.00
4.00
5.00
4.50
3.50

Whiskey
Jameson
Highland 12 years
Jack Daniels
Johnny Walker red label
Ballantines
Macallan 10 years

4.50
5.50
5.50
4.50
5.00
6.00

Drankenkaart

Huiswijnen wit :
Les Garrigues Chardonnay (Frankrijk)
Heldere gouden kleur met expressieve aroma’s van citrusvruchten en acacia in de mond

4.00/19.00

De Gras Sauvignon Blanc (Chili)
Een mooie stuivende witte wijn met in de geur van veel citrus fruit.
De smaak is heerlijk fris en veel fruit tinten van appel, citrus en gemaaid gras.

4.00/19.00

Quinta da Raza Falco Arinto en Azal (Portugal)
Speelse, frisdroge wijn met een accent op citrusfruit.Verkwikkende smaak met een milde
kruidigheid. Een lichte pareling, afkomstig van een minuscuul perentage koolzuurgas dat aan de
wijn wordt toegevoegd vlak voor botteling.

4.50/22.00

Weingut Reuter-Dusemund Riesling (Duitsland)
Strak, typisch Riesling, knapperig droog met nuances van appel en subtiele zuren.

5.00/24.00

Drouet Frères Chenin Blanc (Zuid-Afrika)
Bleekgeel, groenzweem. Aromatische neus met een frisse kruidigheid. De smaak is sappig met
rijp exotisch fruit (banaan, ananas) verweven met brioche met een ondertoon van citrus.

5.50/26.00

Domaine de Mont-Auriol Viognier (Frankrijk)
Vrij intense kleur, licht strogeel met groene reflex.
Open, tamelijk intens aroma, complex, witte bloemen, citrusfruit, heel uitnodigend.

6.00/28.00

De Gras Cabernet Sauvignon (Chili)
Diep robijnrode kleur. Rijp, zwart fruit in de neus met grafiet en zoete specerijen.
Gepolijste, ronde smaak met hinten van zwarte kersen, pruimen en zeer zachte tannines.

4.00/19.00

Luporano Primitivo Puglia (Italië)
Volle rode wijn met zwoel rood fruit, sappig in de vol met vet gestoofde tonen
en in de afdronk een kruidigheid.

5.50/26.00

Wijnen rood :
Thelema Mountain Red Shiraz-Cabernet Sauvignon (Zuid-Afrika)		
De kruidige aroma’s van zwarte peper en moerbei mengen zich voortreffelijk met de
pruimensmaken in deze zachte en toegankelijke wijn.

26.50

29.50

Bodegas Roda Sela Rioja (Spanje)		
In de geur tinten van zwart fruit en lichte kruiden. De smaak is complex en zeer vol.
Veel zwart fruit en een lange diepe afdronk.

42.00

48.50

29.50

Tommasi Amarone (Italië)		
Delicaat, droog met veel body en een plezierige bittertje op de afdronk.
Rijke wijn met diepte, lengte en veel verfijning.

48.50

22.00/42.50

Baron Philippe de Rothschild Pauillac (Frankrijk)		
Intens dieprode kleur. Het bouquet is direct, verfijnd, open en goed ontwikkeld met tonen
van rode en zwarte bessen. De afdronk is lang en elegant met tonen van hout.

Dürnberg Grüner Veltliner (Oostenrijk)		
Bleekgele kleur met groene schitteringen, aroma’s van gele appels, witte peper en citrusvruchten.
In de mond kruidige tonen met mineralen en fijne witte peper. Sappig en elegant.

Roux Père et Fils Puligny Montrachet (Frankrijk)		
Prachtige goudgele kleur, een complexe neus die gedomineerd wordt door exotische aroma’s.
Een mooie allround en elegante wijn die goed uitgebalanceerd en zacht is met een lange finish.
Huiswijn zoet :
Lorch Bereich Bernkastel Moezel Riesling (Duitsland)
Frisse geur, rinse appeltjes, licht kruidig. Lichte zoetjes, frisse fruitzuren,
milde verfrissende afdronk.

4.00/19.00

Castello de Gabbiano Chianti Classico (Italië)		
Intens, robijnrode kleur. Mooie complexiteit van aroma’s. Fruitig met kersen, rode bessen
en pruimen. Evenwichtige smaak met ronde, aanhoudende tannines, fris, warm met kersen
en zoete bessen. Lange en intense finish.

Wijnen wit :
Salterio Albarinõ (Spanje)		
Fris en elegante wijn. Smaken van peer en perzik. Gebalanceerd met een lange zachte afdronk.

Bernadus Chardonnay (USA)
Licht goudgele kleur en intense aroma’s van witte bloemen, acacia, exotische fruit.
Een kruidige, ronde wijn met een lange en krachtige afdronk.

Huiswijnen rood :
Les Garrigues Merlot (Frankrijk)
Mooie granaatrode kleur en frisse fruitgeuren in de neus.
In de mond komen de kleine rode bessen en kruiden sterk naar voren.

25.50

55.00

4.00/21.00

Huiswijn rosé :
De Gras Zinfadel (Chili)
Een fruitige en verfrissende rosé, licht roze van kleur met aroma’s van aardbeien en frambozen.

4.00/19.00

Wijnen rosé :
Hubert Brochard Sancerre Rosé (Frankrijk)		
Karakteristieken Pinot Noir smaak, heerlijk fruitig, heldere, fris, droge rosé
Les Domaines Ott Chateau de Selle Rosé (Frankrijk)		
De Cabernet Sauvignon zorgt voor complexiteit, elegant en kracht. De Grenache voegt warmte toe aan de
wijn, de Cinsault zorgt voor de finesse en body en de Syrah rond de wijn af en geeft de kleur.

32.50
48.50

