COLD DRINKS
Smoothies

Van vers fruit, zonder toegevoegde suikers!

Cool Breeze € 3,55

| € 4,55

Mango, verse spinazie, munt en jus d’orange.

Strawberry Sunrise € 3,55

| € 4,55

Mango, aardbei en jus d’orange.

Aloha Paradise € 3,55

| € 4,55

Ananas, blauwe bessen en appelsap.

Probeer één van
sappen, zoals ondze verse
Pink Perfect! eze

Fresh Juices

Passion Power € 4,55

Passievrucht, guave en appelsap.

Pink Perfect € 4,55

Drakenfruit, lychee en appelsap.

Verse Jus d’Orange € 4,25

Vers geperst op het moment van bestellen.

Iced Teas

Iced Chai Tea Latte € 3,25

Met volle melk en kaneel of vanille-honing.

Rose Berry Blues € 3,25

Frisse, ongezoete ijsthee van rood fruit,
met munt en limoen.

Of ga voorSonaznegriahee! rlijk
frisse

COLD DRINKS

Nieuw
sappene!

(linkerp

agina)

Lemonades & Soft Drinks

Wijn & Bier

Komkommer, munt, limoen en een
Chaudfontaine naar keuze.

- Chardonnay (vol met een vleugje hout).
- Pinot Grigio (fris met tonen van perzik).
- Zoete witte wijn (fruitig en zoet).

Green Lemonade € 3,20

Orange Lemonade € 3,20

Pompelmoes Monin, sinaasappel en
een Chaudfontaine naar keuze.

Cloudy Lemonade € 3,20

Cloudy Lemonade Monin, citroen en
een Chaudfontaine naar keuze.

Rose Lemonade € 4,25

Verrassend drankje, bloemig en fris!

Rosé

€ 4,25

€ 4,25

€ 22,50

€ 22,50

- Merlot en Cabernet Sauvignon (fris en licht, met
tonen van aardbei)

Rode Wijn

€ 4,25

€ 22,50

- Pinot Noir (licht fruitig, verrassend fris).
- Merlot (fruitig met tonen van blauwe bessen).

Heineken Club Bottle € 3,25
Een volmout pilsener bier.

Ginger Beer € 4,50

Vraag naar ons aanbod van frisdranken
en mineraalwaters.

€ 3,95

€ 18,95

Heerlijke fruitige witte sangria.
Huisgemaakt met appel, limoen,
sinaasappel en veel ijsblokjes.

Warm geserveerd uit de oven, een
knapperige bodem met crème fraîche,
spek, ui en kaas.

Brood met Dip € 4,95

Met pestomayonaise en paprikaspread.

Nachos Deluxe € 7,50

Met guacamole, zongedroogde
tomatentapenade, crème fraîche,
tomaat en gesmolten cheddar.
Met kip + € 1,00.

Borrelplankje

Amstel Radler € 2,95

Klein (ca. 8 stuks) 		
Groot (ca. 12 stuks)		

Fruitig en lichtkruidig witbier.

Een verfrissende mix van Amstel bier en citroenwater.

Sangria!

Flammkuchen € 6,50

Brand Weizen € 3,75

Een fris, Mexicaans biertje.

Soft Drinks € 2,85

Te bestellen vanaf 14:30 uur.

Geniet van diverse hartige hapjes
met een borrelplankje op maat! Wij
verrassen je met wisselende hapjes
gemaakt van verse producten.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Sol € 3,95

Frisse dorstlesser van gember,
alcoholvrij.

Witte Sangria

Witte Wijn

FINGERFOOD

Heineken 0.0% € 2,95
Alcoholvrij bier.

Apple Bandit € 3,50

Knisperfrisse cider met appel, limoen en veel ijs.

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.

€ 6,50
€ 10,50

