
 

Aperitieven 

 

Aperitief maison         9,00 euro 

 

Glas Cava          7,00 euro 

 

Glas Champagne         12,50 euro 

 

Martini wit of rood        7,00 euro 

 

Porto wit of rood         7,00 euro 

 

Pisang          6,00 euro 

 Pisang orange        9,00 euro 

 

Campari          6,00 euro 

 Campari orange        9,50 euro 

 Campari soda        8,80 euro 

 

Sherry          6,00 euro 

 

Kir           6.50 euro 

 

Pineau des Charentes        6,00 euro 

 

Ricard          6,50 euro 

 

Picon vin blanc         9,00 euro  



Gins &  tonic 
 

Gin Bombay           6,50 euro 

 

Gin Bombay Saphire         8,50 euro 

 

Gin Hendrick’s         10,00 euro 

 

Gin Tangueray           9,50 euro 

 

 

 

 

Schweppes tonic          3,00 euro 

  



Frisdranken 

 

Cola of Cola zero         2,80 euro 

 

Sprite           2,80 euro 

 

Fanta           2,80 euro 

 

Iced tea          3,50 euro 

 

Sinaasappelsap         3,50 euro 

 

Appelsap          3,50 euro 

 

Appletizer          4,50 euro 

 

Schweppes tonic          3,50 euro 

 

Chaudfontaine 0,25 cl bruis of plat      2,80 euro 

 

Chaudfontaine halve liter bruis of plat     5,00 euro 

 

Chaudfontaine liter bruis of plat      8,50 euro

   

 

  



Bieren 

 

Maes           2,80 euro 

 

Jupiler 0% alcohol         3,20 euro

         

Hoegaarden          3,10 euro 

 

Rodenbach          3,10 euro 

 

Palm           3,20 euro 

 

Grimbergen blond         3,70 euro 

Grimbergen bruin         3,70 euro 

 

Leffe blond          3,70 euro 

Leffe bruin          3,70 euro 

 

Westmalle blond         5,00 euro 

Westmalle bruin         5,00 euro 

 

Chimay blond         5,00 euro 

Chimay bruin         5,00 euro 

Duvel           4,50 euro 

 

Triple Karmeliet         5,00 euro 

 

Seaking blond         4,00 euro 

Seaking Triple         5,00 euro 



Warme dranken 

 

Koffie           3,50 euro 

 

Koffie décafeïné         3,50 euro 

 

Mokka          4,00 euro 

 

Cappuccino           5,00 euro 

 

Koffie verkeerd         5,00 euro 

 

Kannetje thee (naar keuze)        4,50 euro 

 

Warme chocolademelk        4,50 euro 

 

 

 

 

Irish Coffee          9,50 euro 

 

Italian Coffee         9,50 euro 

 

French Coffee         9,50 euro 

 

  



Digestieven 

 

Jenever jong          5,50 euro 

 

Jenever oud          5,50 euro 

 

Whisky ‘Johnnie Walker’        7,00 euro 

 

Cognac ‘Otard’         9,00 euro 

 

Calvados ‘Pére Magloire’        9,00 euro 

 

Grand Marnier         8,00 euro 

 

Cointreau          8,00 euro 

 

Bacardi          6,00 euro 

 

Bacardi reserva         8,00 euro 

 

Amaretto          7,00 euro 

 

 

Supplement cola                + 2,60 euro 

 

 

  



Huiswijnen 

 

Glas wit, rosé of rood         5,00 euro 

Glas zoete witte wijn        6,00 euro 

 

Karaf wijn ¼ liter         9,00 euro 

 

Karaf wijn ½ liter         15,00 euro 

 

Witte huiswijn fles: Sauvignon Blanc Albamar    23,00 euro 
Een wijn met een typische sauvignon blanc neus die barst van aroma’s van citrus met een 

limoenfris karakter. Het is een frisse, droge wijn. 

Rode huiswijn fles: Château la Grave Minervois    23,00 euro 
Deze wijn heeft een zeer complexe geur met tonen van rode vruchten, rijpe kersen, aardbeien 

en kruiden. Mondvullend, fraaie structuur en tannine van rood fruit. 

Rosé huiswijn fles: Rosé di Giovanna (Rosato di Nero d’Avola)  23,00 euro 
Een fuchsiagekleurde rosé met een rond en subtiel mondgevoel, waarbij tonen van citrus en 

mineralen. 

 

Witte wijnen 
Elzas 

Pinot Gris Saint Remy        34,00 euro 
Een halfdroge witte wijn met een uitgesproken fruitig boeket. Concentratie en body met rijp 

fruit. 

 

Pinot Blanc Saint Remy        27,00 euro 

Een droge en licht fruitige wijn. Soepel, fris en een zeer aangename afdronk. 

 



 

Loire 

 

Pouilly-Fumé Domaine des Rabichattes     36,00 euro 
Een sauvignonwijn met de geur van muskus en hints van aalbessen en grapefruit. 

 

Bordeaux 

Château Simon Graves        27,00 euro 
Deze wijn heeft zowel gele als groene tinten en is ontwikkeld met citrusnoten en witte 

bloemen. Een goed gebalanceerde wijn en aangenaam om te drinken. 

 

Bourgogne 

Chablis ‘Domaine Bachelier’       39,00 euro 
Chablis is de meest noordelijke regio in de Bougognestreek en geeft lichtere wijnen met 

mineraal- en ziltkarakter. Aanbevolen bij schaal- en schelpdieren 

 

Saint -Véran ‘Château La Greffière’      39,00 euro 
Het dorpje  Sait Véran is gelegen in de wijnstreek Mâcon, de meest zuidelijke regio in de 

Bourgonge. Heeft een neus van geel fruit (ananas) en verse amandelen. Het is een licht 

fruitige wijn met een vol karakter. 

 

Spanje 

Vina Cimbron Viura - Verdejo       26,00 euro 
Een verleidelijke wijn met fruitige aroma’s van citrusfruit, toetsen van abrikoos en verse 

kruiden. Een zeer levendige, soepele wijn. 

 

La Trucha Albariño        42,00 euro  
Rias Baixas, gelegen in Galicia, is een van de mooiste gebieden van het groene Spanje. 

De Albarinodruif geeft er rijke, volle wijnen met elegante body en voldoende frisheid. 

Bij zalm en kabeljauw met een garnalensausje. 

 

  



Portugal 

Oscar’s Quevedo (Douro)       26,00 euro 
Originele blend van typische Portugese druivensoorten : Viosinho, Gouveio en wat Arinto. 

Elegant boeket van groene appel, kamille, peer, en vooral limoen. 

Frisse en levendige smaak. 

 

Sicilië 

Di Giovanna Grillo         33,00 euro 
Aroma’s van rijp geel fruit zoals perzik en ananas. Veel Citrustonen, florale toetsen en een 

lichtkruidige ondersteuning.  

 

Nieuw-Zeeland 

Sauvignon Blanc Sileni cellar selection     26,00 euro 
Deze wijn heeft een uitbundig aroma van groene appel, citrus en een vleugje paprika. 

 

Chardonnay Sileni cellar selection      26,00 euro 
Een volle, frisse chardonnay met aroma’s van perzik, meloen en citrus. 

 

  



Zoete witte wijnen 
Esprit ‘Les Pépites d’Or’         27,00 euro 
In de neus vinden we geconcentreerd exotisch fruit, met name passievrucht, ananas en 

mango. De geuren van kweepeer en gekonfijte citroen geven een frisse toets aan de romige 

wijn.  
 

Rosé wijnen 
Provence 

Côte de Provence Château D’Astros      28,00 euro 
Een mooie droge wijn, verfrissend, lekkere zuren, smaakvol, complex fruit en iets kruidigs. 

 

Côtes-du-Rhône - village 

Mas des Bressades (appelation costiére de Nîmes Protegé)    26,00 euro 
Deze rosé is een concentraat van rode vruchten en peper. Het heeft een goede zuurtegraad  

en een rond mondgevoel. 

 

  



Rode wijnen 
Côtes-du-Rhône 

Côtes-du-Rhone Rasteau Village      45,00 euro 
In de neus ontwikkelen zich prachtige, frisse aroma’s van rood fruit en kruiden. Hij is vettig en 

fruitig in de mond met hints van cederhout. 

 

Gigondas Boissan Vieilles Vignes      45,00 euro 
Intense aroma’s van cassis, steenfruit en zoethout. De perfecte balans tussen het fruit en de 

zachte tannines geven een krachtige, maar een mooie evenwichtige wijn, 

 

Bordeaux 

Château Bel Air Saint-Emilion       38,00 euro 
Een zachte rode Bordeaux met veel rijp fruit. Een zeer typische Saint Emilionstijl vol aroma’s 

van zwarte kersen, geaccentueerd met kruidige tonen zoals vanille en kruidnagel. In de mond 

is de wijn rond en glad. 

 

Château la Commanderie Lalande de Pomerol    46,00 euro 
Typische Lalande de Pomerol met overwegend Merlot druiven, aangevuld met 

Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Genereuze rode wijn met fluweelzachte 

smaak door de Merlot. Aanbevolen bij lams- en rundsvlees; zelfs bij wild. 

Zedé de labegorce Margaux       52,00 euro 
Soepel en aangenaam, met zacht rood fruit in de mond en gematigd krachtig. 

 

Iatlië 

Barbera d’Alba Reverdito       27,00 euro 
Een wijn met een heldere robijnrode kleur. Rijk, uitbundig en boordevol aroma’s van fruit. In 

de smaak vooral kersen en bramen met lagen van eiken gevolgd door kruiden en zoethout. 

De afdronk is lang en redelijk droog.  

 

Spanje 

Valserrano Rioja         30,00 euro 
Een krachtige goed gestructureerde wijn gerijpt op hout met rijp fruit waaronder kersen, 

bramen en aardbeien, hout – en kruidtonen met rijpe tannines en een goede afdronk. 



 

Portugal 

Oscar’s Quevedo (Douro)       25,00 euro  
Assemblage van Touriga Nacional en Tinta Roriz. Diepe kleur en geurend naar kersen 

en kruiden. Evenwichtige en pittige smaak. Bij gekruide vleesbereidingen en rood vlees. 

 

Chili 

Carménère Réserve Columbine      32,00 euro 
Dit is een volle en vlezige wijn met versmolten rijpe tannines. Kenmerkend door zwart fruit en 

kruidigheid alsook cederhout. 

 

Zuid-Afrika 

Backberg Pinotage        29,00 euro 
Een mondvullende rode wijn met aroma’s van rijpe rode vruchten. Hij is lekker gekruid en 

krachtig in de mond. Een wijn met sappige tannines. 

 

 

  



Bubbels 
Cava 

Lonia           30,00 euro 
Champagne 

Gallimar Brut (Blanc de noirs)       65,00 euro 

Originele champagne uitsluitend van de rode pinot-noire druif. 

 

 


