DRANKENKAART
Op deze kaart staan de wijnen die zowel per glas als per fles
besteld kunnen worden. Wij hebben ook nog een uitgebreide
wijnkaart met wijnen die per fles te bestellen zijn.

Mousserend
Prosecco flesje 20 cl. (2 glaasjes)

Wijnen

Dessert
Château Boudigand

Wit
Riddle Creek

glas
4,00

fles
20,00

Semillon/Chardonnay - Australië

Mooie en volle smaken van kweepeer, citrus en zowel tropisch
als steenfruit, met een subtiel kruidig karakter, maken deze
wijn perfect in evenwicht.
4,50

glas
4,20

wit - Frankrijk

Een zeer rijke en karaktervolle wijn met aroma’s van
gekonfijt fruit, abrikozen en honing. De smaak is zoet,
vol en rond. De afdronk fris en speels.
Rode port, Robertson ruby

Le Versant

7,50

Italië

3,50

22,50

Chardonnay - Frankrijk

Sterke dranken

Een charmante wijn met vanille en wit fruit in het aroma.
Volle smaak, breed en zacht met een vleugje hout in de
finale.

We vertellen graag welke dranken we schenken.
Likeuren
v.a. 3,80
Port, Sherry en Vermouth
v.a. 2,50
Whisky’s
v.a. 3,80
Overig gedistilleerd
v.a. 2,50

Bergsig

4,50

22,50

Sauvignon Blanc - Zuid-Afrika

Stuivende witte wijn met groen fruit in het aroma. Sappige
en knisperend-frisse smaak met veel appel en wat tropisch
fruit.

Koude dranken

Goldbaumchen

Koe- of karnemelk
Verse Jus d’ orange

4,00

20,00

Riesling - Duitsland - zoet

Chaudfontaine plat of bubbel

Karaktervolle halfzoete riesling met een ferme afdronk.
Rosé
La Croix d’Argent

Diverse flesjes frisdrank
Ranja
4,00

klein 2,40
groot 4,80
2,30
klein 3,40
groot 4,20
v.a. 2,40
1,50

20,00

Frankrijk

Onze bieren staan vermeld op de bierkaart op uw tafel

Moderne rosé met heerlijk rood fruit in de geur, zoals aardbeien en kersen. Een verfrissende smaak die soepel en rond
eindigt. Lekker als terraswijn, maar ook bij zomerse salades.

Warme dranken

Rood
Las Tunas

4,00

20,00

Shiraz/Malbec - Argentinië

Krachtig en zwoel aroma met kruidige nuances. Ronde,
volle smaak met een soepele en milde afdronk.
Cantina di Montalcino

4,50

22,50

Sangiovese - Italië

Uit Toscane komt deze heerlijke Chianti. Een helderrode
wijn met veel vers rood fruit in de geur. Sappige smaak met
een frisse ondertoon.
Viento Aliseo

4,50

22,50

Tempranillo - Spanje - biologisch
Een aantrekkelijk aroma van kersen en zwarte bessen. Ideaal
bij rood vlees en harde kazen. De makers zijn een jong, organisch
werkend bedrijf in La Mancha.

Koffie
Koffie groot
Cappuccino
Cappuccino groot
Espresso
Espresso dubbel
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Espresso Macchiato
Kletskoffie
vanille- en karamelsiroop - room - kletskop

2,20
3,50
2,50
3,00
2,20
2,80
2,50
3,00
2,20
4,50

Chocolademelk
met slagroom
met rum

2,50
3,20
4,20

Thee van Fleur de Cafe
2,50
vijftien smaken
Losse thee van topkwaliteit. Naast de standaard
smaken wisselen wij ons assortiment regelmatig.
Vraag ons ernaar!
Verse munt, van de plaatselijke groenteboer
2,70

