
 
    
 

 

Dranken kaart 

Koffie 

Koffie (of decafé)   € 2,00 
Koffie Verkeerd (of decafé)  € 2,35 
Latte Macchiato (of decafé)  € 2,50 
Cappuccino (of decafé)  € 2,25 
Espresso    € 2,00 
Espresso Dubbel   € 3,80 
Licor 43 Coffee   € 5,50 
Italian Coffee (Amaretto)  € 5,50 
Irish Coffee (Whisky)   € 5,50 
 
Dagverse Vlaai vanaf  € 2,50 
Portie slagroom   € 0,50 
 

Thee 

Thee, diverse smaken   € 1,95 
Verse Muntthee   € 2,50 
 

Frisdranken 

Pepsi Cola / Light   € 1,95 
Sisi Orange    € 1,95 
7-up     € 1,95 
Sourcy Rood / Blauw   € 1,95 
Crystal clear    € 2,10 
Cassis (Royal Club)   € 2,00 
Bitterlemon    € 2,00 
Tonic water     € 2,00 
Rivella (Royal Club)   € 2,00 
Lipton Ice Tea    € 2,20 
Lipton Ice Tea Green   € 2,20 
 

Sappen / zuivel 

 Jus d ’Orange    € 2,00 
Appelsap    € 2,00 
Tomatensap    € 2,00 
Chocomel    € 2,00 
Chocomel , warm met slagroom € 2,50 
Fristi (Rood fruit)   € 2,00 

 

 

Bieren 

Brand voet    € 2,10 
Brand fluit    € 1,95 
Brand lente/herfstbock  € 3,60 
Brand Sylvester   € 3,60 
Wissel tap    € 3,60 
La Chouffe Blond   € 3,60 
Affligem Blond/ Dubbel/ Tripple € 3,40 
Duvel     € 3,80 
Kasteel Rouge    € 3,60 
Trippel Karmeliet   € 3,80 
Amstel Malt    € 2,50 
Brand Donker bier   € 2,10 
Liefmans Fruitesse   € 2,80 
Amstel Radler Lemon  € 2,80 
 

Borrels / Likeuren 

Bols Jonge Jenever   € 1,95 
Bols Oude Jenever   € 1,95 
Els La Vera    € 2,00 
Vieux     € 2,00 
Schrobbeler    € 2,10 
Jägermeister    € 2,10 
Martini Bianco   € 2,10 
Campari    € 2,10 
Coebergh Bessen   € 2,10 
Limoncello    € 3,50 
Amaretto Disaronno   € 3,90 
Licor 43    € 3,90 
Baileys    € 3,90 
Advocaat(zwarte Kip)  € 2,20 
Drambuie    € 3,90 
Grand Marnier   € 3,90 
Cointreau    € 3,90 
Gin Tonic (Gordon)   € 5,50 
Gin Tonic (Hendriks)   € 7,50 
Aperol spritz    € 5,25 
Limoncello spritz   € 5,25 
 

Whiskey’s / Cognac 

Bacardi White   € 3,90 
Havana Club     € 3,90 
Glen Talloch    € 3,90 
Chivas Regal    € 5,10 
Remy Martin V.S.O.P.  € 4,75 

 



 
    
 

 

 

Huiswijnen 

Khipu Chardonnay 

Chili, central valley   glas  €    3,50 
 Fles       € 17,25 

 
Goudgeel met een schitterende gloed. Geuren 
van meloen en perzik. Frisse, volle en fruitige 
smaak met een uitstekende balans. 
 

Khipu Sauvignon blanc 
Chili, central valley  glas  €   3,25 

Fles  € 16,50 
 
Citroenachtige kleur met een vleugje groen. 
Droge ‘crispy’ smaak met een pittige 
zuurgraad en in de afdronk citrus smaken. 
 

La font rouge 
Frankrijk, pays d‘oc  glas  €   3,25  

Fles  € 16,50 

Licht granaatrood met een paarse gloed. 
Complexe, fruitige aroma's van kersen en 
frambozen met een mooie evenwichtige finish 
met hints van zoethout. 

 
Bereich bernkastel (witte zoete wijn)  

Duitsland, Mosel   glas  €   3,25  
Fles  € 16,50 

 

Een zuivere, fris fruitige en licht zoete witte 

wijn afkomstig van de Riesling druiven. Die 

men terug vind in de wijngaarden rond het 

beroemde wijndorp Bernkastel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Khipu zinfandal Rose 
Chili, central valley   glas  €   3,25  

Fles  € 16,50 
 

Een frisse neus met frambozen, rozenblaadjes, 

perzik en een hint van bessen. In de smaak een 

krachtige, frisse en volle smaak met een 

herkenbare smaak van frambozen.  

 

Prosecco 

Bottega prosecco frizzante 

Italië, Venezië   glas  €   4,25  
Fles  € 21,50 
 

De Prosecco-druiven voor de Bottega Prosecco 

worden aangeplant in het district Venezië, de 

streek waar dit druivenras zich prima thuis 

voelt. De druiven ontwikkelen een heerlijk 

fruitaroma en bij het drinken vult uw mond 

zich met een heerlijke lichte mousse. Een zeer 

prettig en toegankelijk aperitief. 

 

 

 

 

 

 



 
    
 

 

   

 

Kaartwijnen 

Cesari Pinot Grigio 

Italië, Venezië   fles  € 19,50 

Het gerenommeerde wijnhuis Cesari maakt 

van de druif Pinot Grigio uit het prachtige 

Venezië een mooie, licht naar kruiden 

geurende wijn. Een delicate wijn met een licht 

strogele kleur, mooie zuurgraad en een klein 

vetje in de mond. Een dienstbare begeleider 

van vele lichtere gerechten. 

 

 

La forge estate Viognier 

Frankrijk, pays d‘oc  fles  € 21,50 
 
De kleur is goudgeel, de geur is complex en 
gelaagd: er komt telkens weer een nieuw 
aspect naar voren. Tonen van gedroogd fruit, 
viooltjes, en acacia-honing strijden om de 
voorrang. In de mond is hij rijk en fluwelig, 
mooi fris. De finale is lang, met tonen van 
geroosterd brood. Schitterend bij zeevruchten, 
vis, gevogelte, blauwschimmelkazen of zelfs 
fruit-desserts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chateau de tresques Côtes du Rhône 
 
Frankrijk, Rhône  fles  € 19,50 

Chateau de Tresques cotes du Rhône is lichte 

soepele rode wijn met een fruitige, zachte, licht 

kruidige afdronk. De beste selecties van 

druiven vormen de basis voor deze wijn. Côtes 

du Rhône kan het best getypeerd worden als 

een vriendelijke wijn die bij elke gelegenheid 

gedronken kan worden. 

 

 

La forge estate Carignan Vieille 

Vignes 

Frankrijk, pays d‘oc  fles  € 21,50 
 
De wijnstokken voor deze wijn zijn meer dan 
vijftig jaar oud en dat komt tot uitdrukking in 
de wijn: diepe kleur, intense neus van 
kruiderij en zwarte bes, later cacao en vanille. 
De smaak is vol, rijk en zacht, complex, in de 
finish zoethout en fruit. Uitstekende begeleider 
van wild en gegrild rood vlees, stoofpot van 
rundvlees en een plateau van harde kazen. 


