gebak

wijn

kokosbolletje			2,80
scone met creamcheese en huisgemaakte jam		3,40
brownie met amandelen en karamel			2,80
blondie met frambozen			2,80
roomboter appeltaart			 3,80

mousserend

koffie
espropress heerlijke filterkoffie			 3,30
espresso daterra single estate uit brazilië			 2,20
espresso macchiato met een vlekje melk			 2,30
lungo lange koffie			 2,20
cappuccino met melkschuim 			 2,50
flat white dubbel shot met melkschuim			 3,40
latte met melk			 2,60
latte macchiato met nog meer melk			 2,70
extra shot espresso			 1,20
mocchaccino espresso met chocomel			 3,50
warme chocomel			 2,80
bp iced coffee huisgemaakt natuurlijk			 4,00

latte’s

fris & fruitig
cava de pró xarello-macabeo | penedès | spanje

12.5 cl

fles

4,00

22,00

zoet
san maurizio moscato d’asti piëmonte | italië			 4,00

22,00

wit
fris & fruitig
portillo sauvignon blanc | mendoza | argentinië		
3,90
villa wolf pinot gris | pfalz | duitsland		 4,20
domaine raimbault sancerre les godons		
5,60

21,40
23,20
31,60

sauvignon blanc | loire | frankrijk

rond & soepel
la cour des dames		
3,90 21,40
chardonnay | hout | languedoc | frankrijk

domaine la bouysse bio

4,90

27,40

vol & krachtig
castelo de medina verdejo | rueda | spanje		 4,10
la soufrandise pouilly-fuissé “vieilles vignes”		 6,00

22,60
34,00

viognier | languedoc | frankrijk

matcha green koe- of havermelk			3,50
golden milk koe- of havermelk		
3,50
beetroot cacao koe- of havermelk			 3,50
guarana cacao koe- of havermelk		
4,00
chai latte koemelk			3,10
dirty chai met een shot espresso, koemelk
4,20

chardonnay | hout | bourgogne | frankrijk

thee

fris & fruitig
domiziano negroamaro | apulië | italië		
3,80 20,80

puri tea keuze uit diverse smaken			 2,40
verse gemberthee limoen, kaneel en honing		 2,90
verse citroentijmthee limoen en honing			2,90
verse muntthee met honing			 2,90

sapjes

klein

groot

verse jus
2,70		 3,70
sinaasappel en framboos
3,00		 4,20
sinaasappel en aardbei
2,90		 4,00
sinaasappel en banaan
2,90		 4,00
bosvruchten-munt smoothie
3,00		 4,20
mango fruitshake			 4,20
bio appelsap ‘s lands beste			 3,00

homemade limo’s
bp iced tea lemongrass & rosehip zonder prik		 2,70
bp iced tea green & mint zonder prik			 2,70
bp raspberry & chia zonder prik			 2,90
bp ginger ale met prik			 2,70
bp bitter lemon met prik			 2,70
bp tonic met prik			 2,70
bp spicy strawberry & lemon met prik			 2,90
bp forest fruit & elderflower met prik			 2,90
bp pineapple & coconut met prik			 2,90
bp rhubarb mojito met prik			2,90
bp pompelmoes & orange blossom met prik		2,90
bp cranberry & rose met prik			2,90
bp passionfruit & basil met prik			2,90

aperitief & digestief
bp gino homemade gin met homemade limo naar keus		 7,00
gin & tonic			 7,00
aperol spritz			 5,50
bp moscato met munt en lime on the rocks			 4,30
oban 14 yrs single malt scottish highland whisky		7,50
rooster & wolf nederlandse brandy, zachte afdronk		 6,00
remy martin vsop			 6,50
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rosé
fris & fruitig
cabaret grenache-cincault | provence | frankrijk		
4,40

24,40

rood
vol & krachtig
salentein “barrel selection” malbec | mendoza | arg.
farina valpolicella ripasso blend | veneto | italië		

5,00
4,90

28,00
27,40

bieren op fust
grolsch pilsener 5%						 2,50
grolsch weizen 5%						 3,80
la chouffe 8%						 4,00
wisselfust						????

bieren op fles
grolsch 0.0% vol en fris, 2 soorten hop
3,50
grolsch radler 0.0% fris en zuiver		
3,50
gebrouwen door vrouwen zonnig zeewit 3,8%
5,00
lichte white ale met zeewier
liefmans fruitesse 4,2% fris en fruitig bier on the rocks

gebrouwen door vrouwen gember goud 4,6%
lichte pale ale met een pittige gembertwist
de koninck 5% amber, pittig op hout gerijpt		
vedett extra ipa 5,5% fruitig, citrus en zacht bitter

gebrouwen door vrouwen bloesem blond 6,2%

3,50
5,00
3,70
4,10
5,00

bloemig en fris met vlierbloesem
grimbergen dubbel 6,5% vol, zoet en bitter		

3,80
jopen mooie nel ipa 6,5%		
5,50

met amerikaanse hop die zorgt voor bitterheid en veel fruit
‘t ij wit 6,5% citrus-fris en fruitig		
5,00
grimbergen blond 6,7% licht fruitig, zoet-bitter		
3,50
westmalle dubbel 7% rijk, kruidig en fruitig		
4,30

gebrouwen door vrouwen tricky tripel 7,8% 		

5,30

zware jongen met veel mout en vol van smaak

karmeliet triple 8,5%

4,30

krachtig en hartig belgische tripel met geweldig romige kraag
duvel 8,5% hoppig, bitter en verfijnd		 4,80
‘t ij columbus bio 9% amberkleurig, hoppig en vol
5,50
duvel tripel hop 9,5% verfijnde bitters en citrus		
5,00
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