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Bubbel
Crémant de Limoux 'Clos des Demoiselles' Domaine J.Laurens

Frankrijk 
Chardonnay – Chenin Blanc – Pinot Noir 
De Clos des Demoiselles Tête de cuvée 2019 heeft een bleke, doorzichtige 
kleur, een discrete neus met prachtige nuances van meidoorn en peer, en een 
elegante mond, eerder soepel dan levendig, verzacht door een ragfijne dosering, 
eindigend op een smakelijk bittertje. Eén en al elegantie."

€6,- €30,-

Rosé

Domaine Lalaurie Cuvée Allier

Frankrijk – Languedoc
Syrah – Grenache – Cinsault
Het is een zeer aangename, smakelijke rosé met mooie fruittoetsen die mooi 
verwerkt zitten in het frisse geheel.

€5,- €28,50

Château d'Esclans 'The Pale' by Sacha Lichine

Frankrijk – Provence
Carignan – Grenache – Cinsault
De Pale rosé by Sascha Lichine is een nieuwe rosé gemaakt van Grenache, 
Cinsault en Carignan is deze authentieke rosé uit de Provence een speels, trendy, 
energiek 'zusje' van Whispering Angel. De druiven worden vanaf zonsopgang in 
de koelte geplukt om vroegtijdige fermentatie te vermijden en frisheid 
te behouden. De druiven worden ontsteelt en fermentatie vindt plaats in RVS. 
De Chateau D'Esclans The Pale is zowel van binnen als van buiten expressief, 
omdat hij een geweldige aromatische frisheid in de neus vertoont, 
gevolgd door meer subtiele, fruitige tonen in de mond. Het kleurrijke 
en speelse label wordt "bijna net zo perfect als de rosé zelf" genoemd.

€8,- €45,50



Wit

Terroir ‘Chenin Blanc’ 

Frankrijk – Languedoc 
Chenin Blanc
Hij is fijn en complex en zijn volle smaak bevat veel fruitimpressies, heerlijk fris!

€5,- €28,50

Domaine Virginie Lagrange fût Chardonnay
Frankrijk – Languedoc
Chardonnay
Zo is deze Chardonnay van Domaine Virginie typisch Chardonnay, ietwat vettig
 en lekker rond met een houttoets door zijn korte lagering op eiken vaten.

Cutio ‘Macabeo’

Spanje - Cariñena
Macabeo
Deze Cutio is een heel mooie witte wijn: levendig, mineralig, fris, puur, 
mooi in balans maar geen explosieve fruitbom. Met wat impressies van gesneden 
citroen en peer, is het een zeer smaakvolle, rijke witte wijn die nu heel lekker is.

€6,50

€7,- €37,50

€32,50

Bishop's Leap 'Sauvignon Blanc'

Nieuw-Zeeland – Marlborough
Sauvignon Blanc
Deze 'Bishop's Leap' is een bijzonder fruitige Sauvignon Blanc met een expressief 
en kruidig aroma met impressies van kruisbes, passievruchten en honing. De smaak 
is enorm levendigheid, stuivend en knisperend fris.

€8,- €45,50

Massifitti Azienda Agricola Suavia

Italië – Venetië
Trebbiano
Deze 100% Trebbiano di Soave wijn, is een passie project van de 3 zussen. 
Het is zonder meer één van de allerbeste witte wijnen van de streek! Hij is volledig
 biologisch gemaakt, al kozen ze er voor het officiële biolabel niet aan te vragen. 
De heldere, strogele kleur en florale neus met eveneens peer, groene meloen en 
zelfs wat honing, bereidt u perfect voor op de overheerlijke smaak. Vol, fris en 
tintelend op de tong levendig en puur, blijft hij ook zeer lang hangen, prachtig!

€9 €49,50

Wijn



Terroir ‘ Malbec’

Frankrijk – Languedoc
Malbec
We worden alle typische geuren gewaar: gestoofde pruimen, 
verse kruiden (laurier, kaneel, kruidnagel, zoethout) en ten 
slotte tabak en chocolade. Dit geslaagde symfonische samenspel 
wordt in de mond begeleid door fijne zuren en de zachte, volle 
wijn krijgt zijn orgelpunt in de elegante tannines.

€5,- €28,50

La Fuente de Nekeas' 'Crianza' Bodegas Nekeas

Spanje – Navarra
Tempranillo – Cabernet Sauvignon
deze `Crianza' is wederom een hoogstaande rode wijn. Gemaakt van 
`Cabernet Sauvignon' en `Tempranillo' is het een wijn die body en fruit mooi 
combineert. Het is geen slapjanus maar eerder een krachtige wijn die door 
de goed gedoseerde vatrijping mooi is samengesmolten.

€7,- €37,50

Rood

Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti

Italië – Toscane
Sangiovese
Rond en fruitig met aangename toetsen van kersen en bessen. Medium 
body en mooi evenwicht tussen zuren en lichte tannines.

Le-Plan Vermeersch GT-G

Frankrijk – Rhône 
Grenache 
Deze `GT-G' is voor 100% gemaakt met de Grenache druif. Het is een fruitige wijn met
 veel rondheid die u best wat frisser schenkt.

€6,5 €32,50

€9,- €49,50

Mc Manis Petit Syrah

Usa – Californië
Petit Syrah
Het is weer eens wat anders, de druif is een kruising van Syrah met de zeldzame 
en bijna uitgestorven druif Peloursin die je bijna alleen nog kan vinden in de 
Franse Alpen. Charles McIver importeerde deze creatie van de botanist 
Dr. François Durif op het einde van de negentiende eeuw in de VS.
 Daar wordt ze nog verbouwd en dan voornamelijk in Californië. 
Haar populariteit dankt ze aan haar volle aroma's van blauwe bes, pruimen, 
chocolade en zwarte peper die we hier ook overvloedig terugvinden.

€8,- €45,50

Wijn



Bier
Van Het Vat
Hertog Jan Pilsener

Paix Dieu  

La Chouffe

Pilsener

Blond

Brigand

Omer Blond

Duvel

Dubbel

Vedett Pils

Wild Mill Dubbel

Tripel
Wild Mill Tripel

Karmeliet 

Westmalle Dubbel

Westmalle Tripel 

Westmalle Extra 

€3

€4,50

€5,-

€5,-

€6,-

€5,50

€4,50

€4,50

€4,50

€4,50

€5,50

€4,50

Bokbier
Vermeersen Zondebok

Hoegeaarden

Wit Bier

Zonnig Zeewit 

€4,-

€4,50

Fruitig
Delirium red

Liefmans Fruitesse

Wild Mill Red

€6,-

€4,,-

€4,50

Let's share 
3 Fonteinen, 0,75

Champagne Glitter 0,75

Duvel Jamaican Rum 0,75 *

€45,-

€35,-

€50,-

*Limited Edition 

€5,50

€5,50



Cocktails
Southside Spritz
O'Donnell Moonshine Lemon Drizzle, cava

Bloody Orange Tonic
O'Donnell Moonshine Blood Orange,Tonic, Komkommer 

Sparkling Berry
O'Donnell Moonshine Wild Berry, cava, rozemarijn

Wild Berry Tonic
O'Donnell Moonshine Wild Berry, Tonic

Gin Tonic
Classic G&T
Goeie Mie Gin. Tonic F&S, Rood fruit

Pink Mie Rose
Goeie Mie Gin, Rose Lemonade F&S, Rood fruit

Mie Gin Mule
Goeie Mie Gin, Ginger Beer F&S, Limoen

Blue Monday Sour
Goeie Mie Gin, Citroensap, Suikerwater, Blue Curacao 

€14,-

€14,-

€14,-

€15,-

€12,-

€14,-

€12,-

€14,-



Lekker 0,0%
Puur natuur
Bru Plat    0,25

Bru Bruis  0,25

Bru Plat     1L

Bru Bruis   1L

€2,50

€2,50

€6,50

€6,50

Fris
Coca Cola
Coca Cola Zero

Fanta

€2,75

€2,75

€2,75

Sprite €2,75

Lipton Ice Tea €3,-

Lipton Ice Tea Green €3,-

Appeltiser €4,-

Bier
Hertog Jan 0,0% €3,-

Wijn
Save Water Drink Riesling 0,0% €4,50

Franklin & Sons Tonic €4,-

Franklin & Sons Rose Lemonade €4,-

Franklin & Sons Ginger Beer €4,-



Borrelen

kaasplank

charcuterie

crispy sushi roll

borrelplank vino

gemengde snacks

Plankje met overheerlijke Italiaanse hammen

Califorinia €12,50
Zalm €13,-

vega €12,50

Oma Bob's bitterbal & Mini croquette 
8 stuks
16 stuks

Olijven
Huisgemarineerde Olijven

€3,50

€12,-

€12,-

€20,50

€8,-
€14-


