Aperitieven
Pineau des Charentes
Cava, Brut glas
Kirr
Kirr Royal (Cava)
Porto Rood/Wit
Sherry Dry
Vermouth Wit/Rood
Campari
Vodka
J&B Whisky
Havana Club White Rum
Havana Club Brown Rum
Gordon’s Gin
Hendrick’s Gin met Fever Tree
Tanqueray Rangpur Gin met Fever Tree
Copperhead Gin met Fever Tree
Ricard

€ 4,50
€ 5,90
€ 4,90
€ 5,90
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 6,90
€ 7,90
€ 4,90
€ 11,50
€ 11,50
€ 13,50
€ 5,90

Digestieven
Amaretto Di Saronno
Cognac
Grand Marnier
Cointreau
Baileys
Grappa
Calvados
Bowmore Malt
Chivas Blended
Limoncello
Sambuca

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,80
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,90
9,40
8,20
4,80
5,90

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,60
2,70
3,50
2,80
3,00
3,80
4,50
3,80
3,80
3,90

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
3,50
2,60
4,60
2,90
2,60
2,60

Bieren
Stella Artois van’t vat
De Koninck van’t vat
Blonde Leffe van’t vat
Liefmans Kriek ‘on the rocks’
Vedett
Duvel
Duvel Trippel Hop
Trippel d’Anvers
Trappist Westmalle Dubbel
Trappist Westmalle Trippel

Frisdranken
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta
Nordic Tonic
Nordic Agrum
Fever Tree Tonic
Chaudfontaine plat of bruis (0,2L)
Chaudfontaine plat of bruis (0,5L)
Almdudler
Nestea Ice Tea
Appelsiensap/ Appelsap/ Multivitamine

Koffie’s / Thee
Illy Koffie
Illy Mokka
Illy Decaféïné
Illy Cappuccino
Illy Koffie Verkeerd
Thee
Gemberthee
Verse Muntthee
Irish Coffee — French Coffee — Italian Coffee

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,10
€ 3,40
€ 2,80
€ 3,50
€ 3,50
€ 8,50

Wijnkaart

Witte Wijnen

Primitivo Casato di Melzi, Puglia, Italië

Fish & Eat Exclusive Wines — Chardonnay/Macabeo/Gewürztraminer € 18,50
Glas: € 3,95

Cava Canals y Nubiola Brut

Primitivo di Salento van Casato di Melzi is gemaakt van 100% Primitivo druif . Het bouquet is
uitgesproken en roept associaties op van pruimen en gerijpt rood fruit. De wijn heeft een intense
robijnrode kleur en een warme, zuidelijke geur met een vleugje leer en kruidigheid, maar ook kersen
en vanille.

Chardonnay, Domaine Chibet — Frankrijk

Norton Malbec Coleccion— Mendoza, Argentinië

Uvam Pinot Grigio, DOC, Veneto — Italië

€ 28,50
Glas: € 5,90

Een jonge, sprankelende wjin gemaakt volgens de traditionele methode. De Spaanse lokale rassen: Xarel
-Lo, Parellada en Macabeo uit de regio Sant Sadurni d Anoia vormen de basis van deze frisse, licht
fruitige wijn met mooie zuren.

Champagne Autréau Brut Premier Cru
1/2 fles

€ 55,00
€ 28,90

De Champagne is afkomstig van uitsluitend Premier Cru wijngaarden in en rond Champillon.
40 % Pinot Noir, 20 % Pinot Meunier en 40 % Chardonnay geven een uitstekende Champagne die
perfect genomen kan worden als aperitief en bij de maaltijd.

Rosé Wijn
Logos — Navarra – Garnacha/Tempranillo — Spanje

Helder gele wijn die heerlijk ruikt naar citrusvruchten zoals: ananas en perzik. In de mond veel gezond fruit, groene kruiden en een plezierige medium volle afdronk.

€ 22,50
Glas: € 4,90

Frisse en fruitige Chardonnay uit het zuiden van Frankrijk. Fijne fruit en lichtjes boterig in de neus.
Een volle en rijkelijke wijn met tonen van peer, abrikoos en citrus.

Bubbels

€ 23,50
Glas: € 4,90

€ 26,50
Glas: € 5,70

€ 25,80
Glas: € 5,80

Deze wijn, gemaakt uit 100% Pinot Grigio. Ze is breed inzetbaar en kan zowel als aperitief als bij
voor– en visgerechten gedronken worden. De neus is kruidig, met mineralen en fruit. Ronde, doch
subtiele smaak.

Carrasvinas — DO Rueda — Verdejo — Spanje

€
Glas: €

29,90
6,90

Deze verrassende witte wijn kent zijn oorsprong in de Rioja Baja op 700m hoogte. In deze strogele
wijn zijn de aroma van het fruit en de tonen van de eiken vaten verfijnd en in balans terug te vinden.
Een volle droge wijn met een heerlijke fijne en elegante afdronk.

Pouilly-Fumé ‘Les Chantebines’ Domaine Pabiot

€ 37,00

Een blinkende wijn met aroma’s van bloemen, minerale terroirtoetsen en typische Sauvignonaccenten. In de bijzonder frisse smaak krijgen die aroma’s het gezelschap van citrusfruit en een mooie
acciditeit. Een pepertoets markeert de finale van deze harmonieuze wijn.

€ 29,90
Glas: € 6,90

Gulzig tranende, jeugdige rode wijn met een boeket van zwarte pruimencompote, blonde tabak,
vijgen, olijven en fumé cederhout. Enorm vet en vlezig met blauwe en zwarte bessen, een vleugje
peper in de finale. Een spektakelwijn met mooie finesse. Topper bij gegrild vlees en stoofpotjes.

El Picaro—Toro—Tinta de Toro

€ 29,90
Glas: € 6,90

El Pícaro is een jonge, rode wijn die op biodynamische wijze gemaakt werd met absoluut respect
voor de natuur. Zoals het personage op de fles is deze wijn jong, sterk en dapper, ideaal bij wit vlees,
kruidige gerechten,.. .

Robert Parker: 90/100

Cottas Tinto, Douro, Portugal

€ 29,50

De rode wijnen uit de Douro - de Portstreek - behoren tot de beste wat Portugal aan wijnen te bieden heeft. De wijn is samengesteld uit de druivensoorten Touriga Franca en Touriga Nacional.
Zeer diep van kleur. Geurend naar kersen, kruiden en vuursteen. Stoer karakter, zeer vlezig en dik.
Een zeer verleidelijke wijn met een warm en rondborstig karakter.

Arroyo Roble - DO Ribera del Duero - Tinta del Pais, Spanje

€ 31,50

De befaamde rosé uit Navarra is romig gekruid en heeft een vanillearoma. Vervuld met rijpe en fruitige
smaken van het ras en een vleugje eik dankzij de maanden houtrijping.

Chablis ‘Champs Royaux’ William Fèvre

Le Rosé de Petit Bonheur — Cinsault — Frankrijk

Frisse en elegante Chablis met mooie goudgele tonen en intens briljant. De druiven worden manueel
geplukt en gedurende 6 tot 12 maanden gelagerd op inox en eiken vaten. Het fruit wordt netjes toegedekt door ragfijne minerale tonen, voortreffelijke zuurstructuur, knappe lengte en mooie vulling.

Voor 'Roble' zijn geen vaste regels maar dat type wijn ligt korter op hout dan 'Crianza'. Alle ruimte
dus voor het fruit. Aardbeien en rode kersen, blauwe bessen, heerlijk sappig en levendig. En dan
komt in de finale het hout nog even kijken, met wat vanille en zoethout. Lekker zacht en rond.

Aangename en verfrissende rosé met een elegante aroma’s van aardbei en framboos. Ze heeft fijne
zuurtjes en een mooie ronde afdronk.

Rode Wijnen

Can Leandro Essencials 9 meses, DO Valencia, Spanje

Dessertwijn

Meat & Eat Exclusive Wines — Tempranillo/Merlot

Château Moulin Caresse ‘Sémillon’ Moelleux

Een zuivere kersenrode wijn met aroma’s van bessen en violet. In de smaak is de wijn zacht, rijkelijk
en heeft een goede structuur.

€ 25,50
Glas: € 5,50

€ 23,50
Glas: € 4,90
Mooie intense en briljante goudgele kleur. De neus steekt barstensvol fruit met aroma’s van
abrikoos, perzik, sterfruit en zelfs wat honing. Lekker sappig en prima gevuld in de mond met
perfect geïntegreerde suiker, krokant bijtfruit en verfrissende zuren in de finale.

€ 39,00

€ 18,50

Glas: € 3,95

Santa Carolina ‘Carmenère’ Chili

€ 25,80
Glas: € 5,80

Deze Carmenère is een typisch Chileense wijn met diep rode en heldere kleur. Fruit met aroma’s van
rijp fruit en een vleugje kruidigheid. Fris en fruitig, uitbundig en opvallend van smaak. Deze prachtige wijn heeft een zachte en volle smaak.

Essentials 9 meses stamt uit een miniscule selectie van verschillende wijngaarden waar de Monastrell voornelijk triomfeert. Met een rijping van 9 maanden op Franse eiken vaten rijk aan aroma’s
van rijp fruit en zoete specerijen. 60% Monastrell met Cabernet Sauvignon, Syrah en Grenache.

El Recio - Toro - Tinta de Toro, Spanje

€ 25,80
Glas: € 5,80

De Pinotage is een typische druivensoort voor Zuid-Afrika. Ze is een kruising tussen de Pinot Noir en
Hermitage of Cinsault. Een volle en stevige wijn die toch toegenkelijk is voor een groot publiek. Ze
past uitstekend bij diverse vleesbereidingen.

Hacienda Lopez de Haro Crianza, La Rioja, Spanje

€ 29,90
Glas: € 6,90

Een intense kleur en een aangenaam arome met vooral rijp fruit. In de mond is hij zacht, expressief
en elegant. Deze wijnheeft 18 maanden gerust op Franse en Amerikaanse eiken vaten. Tempranillo,
Garnacha en Graciano zijn de druiven. Combineert goed met gegrild vlees.

€ 43,00

Deze wijn met zeer beperkte oplage wordt volgens biodynamische technieken gemaakt met druiven
van 60 tot 100 jaar oude wijnstokken. Het is een volle, rode droge wijn met veel finesse en een
intens aroma van zwart fruit, chocolade en vanille, ideaal bij stoverij, lam, rund.

Robert Parker: 90/100

Châteauneuf-du-Pape ‘Les Olivets’ Roger Sabon
Lyngrove ‘ Pinotage’ Stellenbosch, Zuid– Afrika

€ 35,50

€ 56,00

Donker robijnrode kleur met een paarse weerschijn. De eerste geur is zuiver, met enkele aromatische
nuances vanlicht gekonfituurde rode vruchten. In de mond is de wijn eerst fris en levendig, met een
aromatische indruk die de aroma's van de geur bevestigd; daarna komen de soepele, aangename
tanines tot uiting. Druiven: Grenache Noir, Syrah en Cinsault.

Brunello di Montalcino, DOCG, Colombini, Toscana, Italië

€ 65,50

Deze wijn behoort tot de top-Brunellos. Een harmonieuze en volle robijnrode wijn met granaatkleurige reflecties. Krachtig en gevuld in de mond, massa’s fruit, een stevige dosis zuur die de wijn een
mooie structuur bezorgt, zijdezachte tannines en een bekoorlijke lengte die uitmunt door z’n evenwicht. Een stevige, uit de kluiten gewassen Brunello met 24 maanden eik!

