Dranken / Drinks

Dranken / Drinks

FRISDRANK

Coca cola
Coca cola light
Coca cola zero
Fanta sinas
Fanta cassis
Sprite
Kinley tonic
Kinley bitterlemon
Schwepps ginger ale
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Fristi
Chocomel
Spa rood
Spa blauw

€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75

Aqua panna 0,75cl
S. Pellegrino 0,75cl

€6,50
€6,50

BIER

Normaal Swinckels (beetje mooi maken)
Singha
Chang
Alcoholvrij bier 0.0
Radler 0.0
Radler 0.2
Witbier

€2,75
€3,75
€3,75
€3,25
€3,50
€3,50
€3,50

Dranken / Drinks

SAP

Verse jus d’orange
Kokosnoot
Appelsap

WARME DRANK

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele espresso
Thee
Jasmijn thee
Kittelbloem thee/butterfly pea
Citroengrass thee
Gember thee
Verse munthee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Irish koffie
Spaanse koffie
Italiaanse koffie
Franse koffie
Thaise koffie

€4,50
€5,00
€2,75

€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,90
€2,50
€3,00
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,00
€3,50
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50

Dranken / Drinks

GEDESTILLEERD

Chivas regal
Ballantines
Jack daniels
Red label
Black label
Wodka
Bacardi
Bacardi lemon
Bacardi razz
Gin bombay
Gin hendriks
Sangsom
Hong thong
Mehkhong (Thaise whiskey)
Regency (Thaise Brandy)
Jonge jenever
Martini blanco
Martini rosso
Remy martin vsop

LIKEUREN

Disoranno amaretto
Tia maria
Grand marnier
Cointreau
Dambuie
Baileys
Campari
Licor 43

€5,75
€6,25
€6,25
€5,75
€6,50
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€6,25
€5,75
€5,75
€6,50
€6,50
€3,50
€4,50
€4,50
€6,50

€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75

Mousserend / Sparkling
PROSECCO LA GIOIOSA FRIZZANTE

Veneto, Italië
Strogeel van kleur met een lichte mousse. De geur is fris met
elementen van wit fluit. De smaak is sappig en verfrissend,
met een licht bittertje aan het eind.

€22,00

Rosé
CHÂTEAU ST. MARTIN BRONZINELLE

Cinsault-Grenache, Coteaux du Languedoc, Frankrijk
De kleur is roze als een bloemblad van een roos. De neus is
zeer aromatisch met tonen van bloemen en fruit. De mond
is gevuld met frisheid en mineralen, begeleid door witte fruit
aroma’s.
Prijs per glas

€33,00

€4,95

Dessertwijn / Dessert Wine
WEINGUT HANS TSCHIDA, 2014

Seewinkel Spätlese, Illmitz, Oostenrijk
Gele appels, lichte kruiden en specerijen, sinaasappelschil,
koekjes en brood fruit, fruitige smaak, kalk en ananas, verse
en aangename zuurgraad.
Prijs per glas

€43,00

€6,50

Witte Wijn / White Wine

CUVÉE FLORE

Grenache-Marsanne-Rousanne, Languedoc, Frankrijk
Licht gele kleur. Geur van witte bloemen, met tonen van
perzik en citrus.
Prijs per glas

KLEINE RUST

Chenin Blanc-Sauvignon Blanc, Stellenbosch, Zuid Afrika
In de neus notities van guave, witte perzik en peer. De smaak
toont weelderig rijp tropisch fruit met hints van kruiden. Een
aanhoudende nasmaak van de druif-fruit en een pittige zuurgraad.
Prijs per glas

ESTEBAN OH

Alfamén Cariñena, Spanje
Kristalhelder en lichtgeel van kleur met mooie bloemige
tonen van citrus. Een ideale sprankelende en verfrissende
wijn.
Prijs per glas

SANCERRE DOMAINE DU NOZAY

Frankrijk
Intense fruitige neus van passie en mango met een evolutie
naar citrusvruchten (druif en mandarijn). Aroma’s van perzik.
Mooie versheid van citrusvruchten met elegantie en lengte.
Biologische landbouw gecertificeerd sinds 2014.

€26,00

€3,95

€33,00

€4,95

€33,00

€4,95

€50,00

Witte Wijn / White Wine

TERZA BLANC

€28,00

AFORTUNADO

€35,00

BISQUERTT PETIRROJO

€35,00

DOMAINE GUERRIN POUILLY-FUISSÉ

€58,00

Chardonnay-Viognier, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Frisse, fruitige wijn met tonen van perzik, citrus, en toast met
boter. Finesse en kracht houden elkaar in evenwicht. Frisse
wijn met enige diepte.

Verdejo, Rueda, Spanje
Een lichtgele heldere wijn met groene reflecties. In de neus
openhartig fris met tropische fruit die combineren met de watermeloen en vers gemaaid hooi.

Sauvignon Blanc, Colchagua Valley, Chili
Een heerlijke frisse smaak, heeft een zuurtje en een heel fruitige geur. Zachte, prettige dronk met een lange frisse afdronk
waarin de aroma’s van wit fruit duidelijk te proeven zijn. De
oogst vindt plaats in de eerste week van maart. Vervolgens
wordt de wijn enkele maanden gerijpt op Frans eiken met een
prachtige, lichtgele wijn als resultaat.

Frankrijk
Deze wijn heeft intense aroma’s van citroen en gele bloemen.
In de mond heeft het een merkbare zachtheid en complexiteit. Tonen van gekonfijte citrusvruchten, een zweem van gedroogde steenvruchten met hazelnoot en verse amandelen,
tevens wat boterigheid en geroosterde aroma’s.

Rode Wijn / Red Wine

SOLÀ FRED

Garignan-Grenache, Montsant, Spanje
Sola Fred is een expressieve rode wijn. Vers fruit, bloemen,
bescheiden tannines, optimale zuurgraad en een smakelijke
afdronk.
Prijs per glas

OCHOA CALENDAS

Garnacha-Tempranillo, Navarra, Spanje
Diepe robijnrode tot paarse kleur, met een neus en smaak
van frambozen en kersen. De Tempranillo druif brengt finesse, waar de Garnacha frisheid en fruit inbrengt. Sappig, zeer
fruitig en warm, zacht tot en met de afdronk.
Prijs per glas

CLOS MONTBLANC UNIC

Pinot Noir, Conca de Barberà, Catalonië Spanje
Levendige kersenrode kleur, gemiddeld geconcentreerd. Verse druif, bosfruit, en houtaroma’s in de neus. Kruiden en specerijen komen in de smaak samen met het rode en zwarte
fruit en het hout: licht vanille en rook completeren de wijn.
Prijs per glas

MAS BAUX GRAND RED (BIOLOGISCH)

Syrah-Grenache-Mourvedre, Côtes du Rousillon, Frankrijk
Diepe robijnrode kersenrode kleur, met een neus van rijp fruit
en intens en elegante pruimen. Aangename tannines en een
fruitige afdronk.

€33,00

€4,95

€33,00

€4,95

€36,00

€5,50

€30,00

Rode Wijn / Red Wine

FRANCO CONTERNO BAROLO

€80,00

CHÂTEAU ST. MARTIN BRONZINELLE

€40,00

CLOS MONTBLANC XIPELLA

€40,00

Piemante Italie
Wijn van de Cru ‘Panerole’ in Novello. Gisting op Inox en na
3 tot 5 maanden op grote houten vaten waar de wijn vervolgens 38 maanden op verblijft. Daarna weer een flesrijping van
minimaal een half jaar.

Syrah-Mourvedre-Carnignan-Grenache,Languedoc,Frankrijk
De kleur is paars rood met een blauwachtige tint, zeer helder
en diep. In de neus zeer aromatisch, met tonen van kruiden
en rozemarijn. In de aanzet vlezig, fris en fruitig, fijn-korrelige
tannines, intense aroma’s van zwarte bessen, bramen,
kruiden.

Carinena-Syrah, Conca de Barberà, Catalonië Spanje
Rode wijn met een intense kleur. Krachtige aroma’s van rijp
fruit, minerale tonen en vanile. De smaak is zacht en zoet met
fijne, goed geïntegreerde, tannines. Mooie lange, elegante
afdronk.

Rode Wijn / Red Wine

MIGUEL MERINO VIÑAS JÓVENES

€47,00

OCHOA RESERVA

€44,00

LUNTA MALBEC

€38,00

D.O.C. Rioja, Spanje
Mooi, doorzichtig en robijnrood in het glas. De zuivere geuren
van kersen met tonen van kruiden en tabak zijn aanwezig.
De diepe, donkere kersen aroma’s geven een intense smaak
aan deze wijn. Hints van frambozen, pruimen, kokos en witte
peper worden herkend. Mooie, ronde afdronk.

D.O. Navarra Spanje
Een diepe rode kleur. Vlezig en rijp in de neus en smaak.
Het fruit blijft staan, ondanks het mooie hout en wat daarmee meekomt. Leer, rook en teer komen fantastisch samen
met de kersen en cassis in de finale, mede door de hints van
specerijen. De wijn verkrijgt het volwassen karakter door zijn
rijping in de fles gedurende zo´n drie jaar.

Argentinië
Intensief en zeer fruitig. Geuren van rode vruchten zoals frambozen en pruimen en zwarte vruchten zoals moerbeien zijn
overheersend en er zijn ook mondelinge notities van viooltjes. Na de vruchten lijken sommige noten van hout als vanille
en karamel. Veroudering in Franse eiken, die meer intensiteit
brengen.

