
WIJNEN

TAP

Hertog Jan Pils   3,1
 Fluitje   2,95
Hertog Jan Weizener  4,95
Schoemrakker Brandaan 5,25
Leffe Blond   5,4
Leffe Dubbel   5,35
Jopen IPA   4,95
Hoegaarden Wit  4,35
Karmeliet Trippel  6,1
Victoria    6,5
Wisseltap   ~

ALCOHOLVRIJ

Hertog Jan 0.0   3
Leffe Blond 0.0   4,95
Amstel Radler 0.0  4,25
Liefmans 0.0   4,75
Weihenstephaner  6

FLES

Corona    5
Duvel    5,75
La Chouffe   5,6
Hopus    5
Westmalle Tripel  5,75
Westmalle Dubbel  5,15
Liefmans   4,95
Kersenbier   5,75
La Trappe Dubbel  6,1
La Trappe Isid’or  6,5
Orval    6,95
St. Bernardus Prior 8  5,25
Amstel Radler 2.0  4,5
Brouwerij ’t IJ ijwit  6,2

GLUTENVRIJ 

Mongozo Premium Pilsener 4,9
Mongozo Buckwheat White 5,35

ROSÉ / WIT / PROSECCO

Monterre Grenache Rose, Frankrijk  glas: 4,5  fles: 21
* Druivenras: 100% grenache. Droge, fruitige rosé heeft een frisse afdronk
* Een ingetogen geur en smaak van aardbei en rode bessen
* Allerlei borrelhapjes, tapas, antipasti, salades met kaas of kip, gebakken gamba’s

Monterre sauvignon Blanc, Frankrijk  glas: 4,5  fles: 21
* Druivenras: Sauvignon blanc. Soepel, exotisch en fris
* Lichtgeel met groene reflexen, tonen van citrus, bloemen en exotisch fruit 
* Aperitief, vis, schaal- en schelpdieren, kip, kalfs- en varkensvlees, bij een hartig hapje

Guillaume Chardonnay, Frankrijk  glas: 4,75 fles: 22,25
* Druivenras: 100% Chardonnay. Vol en frisfruitig met een ronde fris zure smaakstructuur
* De afdronk is romig, aromatisch en heeft de nodige houttonen
* Uitstekende aperitiefwijn, maar ook prima te combineren met vis, zeevruchten en salades

Luna Verde Verdejo, Spanje   glas: 5   fles: 23,5
* Druivenras: 100% Verdejo. Zacht met delicate aroma’s van wit fruit en tonen van venkel
* In de smaak komen impressies van appels en banaan naar voren
* Uitstekende aperitiefwijn, maar ook prima te combineren met vis, zeevruchten of salades

BIEREN



Klosterhof Winzerkrone, Duitsland   glas: 4,5  fles: 21
* Druivenrassen: Riesling, Muller Thurgau, Silvaner. Bloemig elegant en lichtzoet
* Verfrissend licht aroma van appel, mango, perzik en ananas
* Prima als aperitief en begeleider van lichte gerechten

Color di Italia Pinot Grigio, Italië      fles: 28
* Druivenras: 100% Pinot Grigio. Zachte, ronde en sappige smaak met een soepele afdronk
* Droge fruitige witte wijn met tonen van peer, perzik en abrikoos
* Een perfecte borrelwijn, maar ook ideaal bij antipasti, salades of lichte visgerechten

Allram Gruner Veltliner Strass, Oostenrijk    fles: 29,5
* Druivenras: 100% Gruner Veltliner. De afdronk is evenwichtig en fruitig
* Heerlijke frisse, droge witte wijn met een fruitig en kruidig aroma
* Uitstekend bij salades, koude voorgerechten of als aperitief op het terras

Wild Rock Sauvignon Blanc, Nieuw-Zeeland   fles: 32
* Druivenras: 100% Sauvignon Blanc. Sappig en zacht, de afdronk is geurig en rond
* Frisse sauvignon met citrus en buxustonen in het aroma
* Prima aperitief en geschikt voor vis- of asperge gerechten

Follador Prosecco frizzante Piccolo, Italië                0,20L  fles 9,5
* Druivenras: 100% Prosecco. Een lichte verfrissende dorstlesser en feestwijn
* Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma’s van appel, peer en citroen
* Ook aan te raden als aperitief.

ROOD  

Monterre Merlot, Frankrijk                                          glas: 4,5 fles: 21
* Druivenras: 100% Merlot. Prettige en toegankelijke wijn
* Een heerlijke, makkelijke rode wijn met veel roodfruit aroma’s in het bouquet en smaak
* Lekker bij salades, koud vlees en kipgerechten of bij milde niet gerijpte kaas

Sierra Salinas Tempranillo, Spanje          glas: 4,75 fles: 22,25
* Druivenras: 100% Tempranillo. De afdronk is soepel en makkelijk: een echte allemansvriend
* De smaak is zacht en verfijnd met veel aardbei, framboos en rijpe kersen
* Kazen, diverse vleessoorten, aperitief en pizza
      
Desire & Lush zin Primitivo, Italië     fles: 28
* In de neus heeft ze intense aroma’s van pruimen, rood fruit, koffie, cacao en kruidige tonen
* Druivenras: 100% Primitivo. De wijn is zwoel en rond, full-bodied met zachte tannines
* Perfect bij gegrild of geroosterd rood vlees en pittige kazen

Passimento Romeo & Juliet Rosso, Italie                                    fles: 30
* Druivenras: Corvina, Croatina & Merlot. De smaak is te vergelijken met een jonge Amarone
* In de geur vind je rijke aroma’s van rood fruit, kruiden, vanille, krenten en licht cederhout
* Combineert goed met rood vlees gerechten, wild en rijpe harde kazen


