Speciale koffie
Latte Macchiato-speciaal
Café Grand Marnier
Café Cognac
Irisch Coffee
Divere soorten thee
Verse munt thee
Gemertse kruidenthee
Thee

¤ 2,20
¤ 2,50
¤ 2,50
¤ 3,00
¤ 2,50
¤ 3,00
¤ 2,30

¤?
¤?
¤?
¤?

¤ 2,60
¤ 2,40
¤ 2,20

Lekker warm
Warme chocomelk
- met slagroom
- speciaal
Warme melk

¤ 2,50
¤ 3,00
¤ 3,90
¤ 2,20

Frisdrank in een glas
Cola, cola-light, cassis, 7-up
Biterlemon, tonic
Spa rood, spa blauw
Liptonice

¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,50

Frisdrank in een flesje
Ginger-ale
Rivella
Fristi, chocomelk
Dubbel fris

¤ 2,30
¤ 2,30
¤ 2,30
¤ 2,30

Vruchtensap
Jus d’orange
Appelsap
Tomatensap
Verse Jus d ‘orange

¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,50

Dranken
Huiswijnen*
Rode wijn
Droge witte wijn
Moezel
Roséwijn

¤ 3,30
¤ 3,30
¤ 3,30
¤ 3,30

*Voor een uitgebreide keuze, vraag
naar onze wijnkaart.

Port, Sherry en Vermouth
Rode port Ruby
Rode of witte vermounth
Sherry dry of medium
Gedestilleerd
Jenever
Wiskey vanaf
Cognac vanaf
Advocaat met slagroom
Bieren
Bier
Vaas
Grote pint
Trappist dubbel

¤ 3,00
¤ 3,00
¤ 3,00

¤ 2,50 (3cl)
¤ 4,50 (3cl)
¤ 5,00 (3cl)
€ 3,75

¤ 2,20
¤ 2,50
¤ 4,50
¤ 3,80

Trappist trippel
Corona
Oud Bruin
Trappist blond
Trappist qua druppel
Trappist wit
Ayinger bier
Hoegaarden
Duvel
Palm
La Chouffe
Westmalle dubbel
Westmalle tripel
Leffe Bruin
Rosé bier
Kriek

¤ 3,90
¤ 4,20
¤ 3,00
¤ 3,80
¤ 4,00
¤ 3,80
¤ 4,95
¤ 3,80
¤ 3,80
¤ 3,20
¤ 4,00
¤ 4,00
¤ 4,20
¤ 3,90
¤ 3,50
¤ 3,00

Alcoholvrij bier
Alcohol vrij bier (origineel)
Alcohol vrij lemon/wit/rosé

¤ 3,00
¤ 3,00

bier - gedestilleerd

Diverse soorten koffie
Koffie
Cappuccino
Espresso
Latte Macchiato
Café Latte
Aangeklede koffie
Decafé

warme dranken - frisdrank

Dranken

Hapjeskaart
Wijnkaart

Gemengde zoutjes of nootjes

¤ 1,50

Hollandse gemengde hapjes (10 stuks)

¤ 5,50

Tortillachips met 2 dips

¤ 4,50

Gambaloempiatjes (10 stuks)

¤ 6,00

Bourgondisch plankje

¤ 10,50

Bitterballen (8 stuks)

¤ 6,00

Hete kip (6 stuks)

¤ 5,50

Serranoham, chorizo, oude kaas,
olijven en knoflookbrood

Jan's broodmandje
Mandje brood met tomatentapenade,
kruidenboter en avjarmayonaise

¤ 5,50

Pittige chickenwings geserveerd met chilisaus

Yakitori's (6 stuks)
Kipsticks met atjar en kroepoek

¤ 6,00

Wijnen
ARGARAY

DROSTDY-HOF

Viura, Chardonnay | Spanje

Cabernet Sauvignon | Zuid-Afrika

Bleek goud, met een neus van witte bloemen en licht
tropisch fruit versterkt door citrus-accenten. Licht
boterachtig in de mond met een goede zuurgraad en een
aangenaam mondgevoel. Goed uitgebalanceerd, aangename
afdronk.

Drostdy-Hof Cabernet Sauvignon bestaat voor 100%
uit cabernet sauvignon afkomstig van wijngaarden in
Helderberg, Bottelary en Agter-Paarl.

glas

¤ 3,99 | fles ¤ 17,50

Kaapse Cabernet met een diep donkerrode kleur, volfruitige
(cassis)smaak, een vleug kruidigheid en een krachtige,
zachte afdronk.
glas

CLOS DE BOSQUET

¤ 4,59 | fles ¤ 19,50

Vermentino, Chardonnay | Frankrijk
Clos du Bosquet is één van de Vin de Pays d'Oc van
Domaines Robert Vic. Dit huis heeft wijngaarden in en
rondom Vias. Relatief veel zonuren gecombineerd met de
verkoelende wind vanuit zee en een gedeeltelijk vulkanische
bodem vormen hier het terroir.
Verfrissend en dorstlessend droog. Met aroma's van
citrusfruit en lichtkruidige tonen. Vermentino zorgt voor de
kruidigheid en een vleugje bloesem. Chardonnay maakt hem
fruitig en geeft hem iets ronds. Zonnig en zomers!
glas

¤ 4,19 | fles ¤ 18,50

BOUCHARD PÈRE & FILS
Bourgogne, La Vignée, Chardonnay | Frankrijk
Echt Chardonnay uit de Bourgogne: droog en fris maar ook
geurig, rond en met een vleug vanille. Voor zo aan tafel.
Hij past uitstekend bij slakken, schaaldieren en gefrituurde
vis.
glas

¤ 9,99 | fles ¤ 34,50

LUIGI BOSCA
Finca La Linda, Malbec | Argentinië
Naast impressies van kersen en kruiden toont de wijn het
aroma van rood fruit. Rijpe smaak en niet te zwaar.
Heerlijk bij rood vlees, groot wild en harde kaassoorten.
glas

¤ 5,49 | fles ¤ 22,50

BOUCHARD PÈRE & FILS
Bourgogne, La Vignée, Pinot Noir | Frankrijk
Het si een weelderige, ronde wijn met een lichte kleur en een
zeer specifiek bouqeut.
Een uitstekende begeleider van gebraden vlees, gevogelte
en vleespasteitjes.
glas

¤ 10,99 | fles ¤ 39,50

wijnkaart

Niet tussen 17.00 en 21.00 uur

hapjeskaart

Bij de borrel

Drankenkaart

