
Waar ’t bruist!

DRANKen
kaart

Rum, Vodka 
EN GIN
Bacardi Carta Blanca
Bacardi Carta Blanca is een aromatische witte rum met onder-

scheidende smaken van amandel en vanille, ontwikkeld in witte ei-

kenhouten vaten en gevormd door een geheime mix van houtskool

voor de kenmerkende zachtheid.  | Witte rum | 37,5% | 4,50

El dorado 12 years dark rum
Een rum met zoete geuren en vleugje rook, die meermaals een 

gouden medaille heeft gewonnen tijdens de Caribbean Rum Taste 

Test. | Donkere rum | 40% | 5,75

SmirnOFf No.21
Drie maal gedistilleerd en maar liefst tien maal gefi lterd op basis 

van houtskool. 47 afzonderlijke kwaliteitscontroles zorgen voor een 

uiterst pure vodka. | Vodka | 40% | 4,50

WAGGING FINGER GIN
Wagging Finger is een nieuwe distilleerderij uit Deventer. Deze gin 

heeft mooie tonen van korianderzaad en sinaasappelschil met 

daarachter al snel de invloed van de jeneverbes. | Gin | 44% | 5,50

Seedlip Garden 108
Een alcoholvrij alternatief voor gin met een grassige, kruidige en 

bloemige smaak. | Alcoholvrij | 0.0% | 4,00

COCKTAILS EN 
LONGDRINKS
Aperol Spritz
Aperol wordt geserveerd in de mix met Prosecco en 

bruisend water. | 6,00

WAGGING FINGER TONIC
Gemixt met Fever Tree Tonic laat Wagging Finger Gin zich uitstekend

gelden; eigenwijs en duidelijk blijft de gin herkenbaar in de mix. | 8,00 

BalOn 43
Een verrassende frisse mix met Licor 43, bruiswater en 

citroensap. | 8,00

Big Tom Bloody Mary
Vodka, tomaten- en citroensap in de mix! Big Tom Rich & Spicy is 

een essentieel onderdeel van onze perfecte bloody mary. | 8,00

LIMONCELLO SGROPPINO
Sgroppino en Limoncello. Een hemelse combinatie uit het 

warme Italië. | 8,00

FÏNLEY SPRITZ 0.0
Fris, zomers en met het kenmerkende bitterzoete karakter 

van een spritz. | Alcoholvrije cocktail | 3,50

Peas EN Love
Seedlip Garden 108 is een alcoholvrij alternatief voor gin met 

een grassige, kruidige en bloemige smaak. Geserveerd met tonic, 

ijsblokjes en een garnering van doperwtjes.  

| Alcoholvrije cocktail | 6,00

Port EN Vermouth
KOPKE RESERVE TAWNY PORT
Een prachtige, elegante rode port met een fustrijping van maar 

liefst 8 jaar. | Port | 19,5% | 3,50

MARTINI BIANCO VERMOUTH
Een heus Italiaans icoon, ontsproten uit meer dan 150 jaar toewij-

ding en passie. | Vermouth | 15% | 3,50

 FINGERFOOD, BORRELBITES EN

Gin uit Deventer!

LIKEUREN
Berentzen Apfelcorn
De ongekende klassieker en de enige échte Apfelkorn. Sinds 1758. 

| Likeur | 18% | 3,25

MALIBU COCONUT
Een verfi jnde melange van rum, natuurlijke kokosaroma’s en pure 

rietsuikers van de hoogste kwaliteit. | Likeur | 21% | 4,00

AMARETTO DISARONNO ORIGINALE
Op smaak gebracht met verfi jnde amandelen en aangevuld 

door subtiele hints zoals zoete vanille en andere kruiden. 

| Digestief | 28% | 4,00

Licor 43
Dé Spaanse likeur met 43 geheime ingrediënten die samen een 

unieke smaak opleveren. | Digestief | 31% | 4,00

Tia Maria
Een exotische infusie van natuurlijke vanille en de beste, perfect 

gebrande verse koffi  e. | Digestief | 20% | 4,00

Bailey's
Een Ierse likeur op basis van whiskey en room. | Digestief | 17% | 4,00

Safari Exotic liquor Spirit
Een fruitlikeur met als basis een combinatie van tropische 

vruchten, waaronder maracuya, mango en papaja. | Likeur | 20% | 4,00

MOLINARI SAMBUCA EXTRA
Een unieke en intense smaak die is te danken aan het gebruik 

van de meest kostbare zaden van de anijs, de steranijszaden. 

| Anijs likeur | 40% | 4,00

El Jimador Tequila Blanco
Een shot jonge frisse tequila met een levendige agave smaak 

gecombineerd met tonen van citrus. | Agave Tequila | 38% | 3,25 |

Drambuie
Een complexe drank met kruidige, pittige en zoete honingsmaken, 

geïntegreerd in een diepe body van malt whisky.

| Digestief | 40% | 5,50

COINTREAU
Deze sprankelende sinaasappelsmaak is très chic, stylish en elegant. 

| Digestief | 40% | 5,50

VILLA MASSA LIMONCELLO
Deze heerlijke citroenlikeur is fris maar ook zacht van smaak, 

gemaakt volgens eeuwenoud recept van de gebroeders Massa.

| Digestief | 30% | 4,00

LA GRAPPA DI MOSCATO
Een heldere transparante Grappa van de Moscato druif met 

charismatische en intense aroma’s. | Digestief | 42% | 6,25

GRAND MARNIER
Een combinatie van het exotische karakter van sinaasappel met 

het nobele karakter van Cognac. Gerijpt in eikenhouten vaten 

| Digestief | 40% | 5,50

COGNAC 
en CALVADOS
CHATEAU MONTIFAUD VSOP
In de neus wat zoetig maar met een zachte, verfi jnde en 

fruitige smaak. 9 jaar oud. 

| Cognac | 40% | 7,25

Prunier VSOP
Een blend uit 3 gebieden in de Cognac streek. Eerlijk van smaak 

rond en rijp en gebaseerd op het fruit.

| Cognac | 40% | 7,50

CALVADOS CHATEAU DU BREUIL VSOP
Deze calvados is zacht van smaak en heeft minimaal vier jaar gerijpt 

op eikenhouten vaten.

| Calvados | 40% | 6,50



ZUIVEL
Volle Melk | 2,05

Karnemelk | 2,05

Fristi | 2,50

Chocomel | 2,50

(verse/BIOLOGISCHE)

SAPPEN 
EN WATERS
Verse Jus d'Orange | 3,60

Schulp Biologisch Appel* | 2,85

Schulp Biologisch Appel en Aarbei* | 2,85

Schulp BiologiscH SINaasappel* | 2,85

BIG TOM RICH EN SPICY TOMATENSAP | 3,35

CHAUDFONTAINE SPARKLING | 2,40

CHAUDFONTAINE STILL | 2,40

TAFELWATER CHAUDFONTAINE SPARKLING FLES | 75 cl | 5,10

TAFELWATER CHAUDFONTAINE STILL FLES | 75 cl | 5,10

Ranja | 1,00

* Alle vruchtensappen van Schulp Biologisch zijn puur en zonder 

toevoegingen, lekker gezond genieten!

Coca Cola | 2,40

Coca Cola Light | 2,40

Coca Cola Zero Sugar | 2,40

Fanta Orange | 2,40

Sprite | 2,40

Fanta Cassis | 2,50

FINLEY TONIC | 2,50

FINLEY BITTER LEMON | 2,50

ROYAL CLUB GINGER ALE | 2,60

FUZE SPARKLING ICE TEA | 2,50

FuZE Ice Tea Green | 2,50

Rivella | 2,60

BUBBELS
MOËT EN CHANDON IMPERIAL BRUT CHAMPAGNE
Constant van hoge kwaliteit, open en toegankelijk in stijl, 

verfi jnd en exclusief in uitstraling. Het ultieme aperitief. Impérial 

Brut refereert aan de prettig droge smaak (Brut) en aan de

langdurige voorkeur van keizer Napoléon voor de Champagne 

van Moët & Chandon.

| Champagne | 12% | fl es 75 cl. | 95,00

MBM Prosecco Frizzante
Een prosecco met een heldere lichtgele kleur met fi jne 

twinkelingen. Het bouquet is fruitig, met een lichte 

bloemengeur. De smaak is aansprekend, goed in balans 

met lichte amandeltinten.

| Prosecco | 11 % | 20 cl. 8,25 | 75 cl fl es 30,50

vers 
voor jou
geperst!

FRIS
DRANKEN

Constant van hoge kwaliteit, open en toegankelijk in stijl, 

verfi jnd en exclusief in uitstraling. Het ultieme aperitief. Impérial 

Brut refereert aan de prettig droge smaak (Brut) en aan de

Iets te vieren?
WAARD
SPECIAL

gedistilleerd
ZUIDAM JONGE JENEVER
Authentieke en ambachtelijk gestookte jonge jenever volgens 

traditioneel en streng bewaakt familierecept. Een karakteristieke, 

zeer zachte en vriendelijke smaak. 

| Jonge jenever | 35% | 2,60

Weduwe Joustra Beerenburg
Bereid met de originele kruiden en receptuur uit 1864.

| Kruidenbitter | 32% | 2,50

JAgermeister
Jachtbitter met een zoete smaak met tonen van kaneel, gember 

en zelfs sinaasappel. 

| Kruidenbitter | 35% | 2,60

Plantiac Vieux
Zeer zacht van smaak met een milde houtachtige geur.

| Vieux | 35 % | 2,50

Coebergh Bessen Classic
Bessen jenever op basis van vers rood fruit.

| Vruchtenjenever | 20% | 3,25

WHISKY
en WHISKEY
Jack Daniels Black Label
Een Tennessee whiskey met een licht fruitige mix van karamel, 

vanille, specerijen en geroosterd eiken. 

| Tennessee Whiskey | 40% | 5,50

TEELING IRISH WHISKEY
Een Ierse whiskey welke gerijpt heeft op Caribische Rum vaten. 

De whiskey heeft zachte hout tonen en is rijk van smaak. 

| Irish Whiskey | 46% | 5,50

GLEN DRONACH
Een milde whisky die bekend staat om zijn zachte en zoete smaak. 

Glendronach dankt zijn naam aan de rivier de Dronach, een riviertje 

wat langs de distilleerderij stroomt. 

| Scotch Whisky | 43% | 6,50

Kilchoman Machir Bay
Multivintage whisky van Kilchoman met 4 en 5 jaar oude whisky 

gerijpt in fi rst-fi ll bourbon vaten. De 4 jaar oude whisky heeft 

enkele weken nagerijpt in oude Oloroso sherry vaten. 

| Scotch Whisky | 46% | 7,50

borrelBIJ
 FINgerfood EN Borrelbites

Borrelbrood
Brood uit de oven met tomatentapenade, geraspte kaas en aioli. 

| tot 22.00 uur te bestellen | Vegetarisch | 9,25

Nacho’s
Tortillachips uit de oven met oude kaas, jalapeñopepertjes, bosui 

en crème fraiche. | tot 22.00 uur te bestellen | Vegetarisch | 7,75

PLATEAU POISSON
Ons befaamde visplateau met verschillende warme en koude 

hapjes. | tot 22.00 uur te bestellen | 16,50

PLATEAU VIANDE
Ons befaamde vleesplateau met verschillende warme en koude 

hapjes. | tot 22.00 uur te bestellen | 16,50

SPARERIBBETJES
Tien malse ribbetjes afgelakt met Brown Hickory BBQ Sauce 

en aioli. | tot 22.00 uur te bestellen | 10,25

CHAMPIGNON FINGERFOODBALLS
Acht stuks champignon bitterballen met truff el-mayonaise. 

| Vegetarisch | 6,95

KAAS & WORST
Jonge kaas met harde worst, mosterd, zilveruitjes, nootjes en 

zoete olijven. | 8,75

OUDE KAASSTENGELS 
Oude kaasstengels met chilisaus. | 10 stuks | 9,25

BITTERBALLEN
Acht stuks draadjesvlees bitterballen geserveerd met 

grove Doesburgsche mosterd. | 7.50

BITTERGARNITUUR
Acht kleine snacks met twee verschillende sausjes. | 7,50

SCHAALTJE NOOTJES
Schaaltje nootjes. | 1,50

PORTIE OLIJVEN
Portie olijven. | 3,60


