
Volle Melk | 2,35

Karnemelk | 2,35

Fristi | 3,00

Chocomel | 3,00

 

(verse/BIOLOGISCHE)  
SAPPEN  
EN WATERS
Verse Jus d'Orange | 3,90

Schulp Biologisch Appel* | 3,10

Schulp Biologisch Appel en Aarbei* | 3,10

BIG TOM RICH EN SPICY TOMATENSAP | 4,30

CHAUDFONTAINE SPARKLING | 2,80

CHAUDFONTAINE STILL | 2,80

TAFELWATER CHAUDFONTAINE SPARKLING FLES | 75 cl | 5,50

TAFELWATER CHAUDFONTAINE STILL FLES | 75 cl | 5,50

Ranja | 1,20

* Alle vruchtensappen van Schulp Biologisch zijn puur en zonder 
toevoegingen, lekker gezond genieten!

vers  
voor jou
geperst!

Coca Cola | 2,90

Coca Cola Zero Sugar | 2,90

Fanta Orange | 2,90

Sprite | 2,90

Fanta Cassis | 3,00

FINLEY TONIC | 3,00

FINLEY BITTER LEMON | 3,00

ROYAL CLUB GINGER ALE | 3,10

FUZE SPARKLING ICE TEA | 3,00

FuZE Ice Tea Green | 3,00

Rivella | 3,10

FRISdranken

GiNLESS TONIC
De verfrissing van een gintonic, maar dan alcoholvrij! | 8,50

NOJITO
Voor de liefhebbers van de mojito die nog moeten rijden. | 8,50

PORNSTAR VIRGIN
Een heerlijke alcoholvrije cocktail met passievrucht, citroen en 
vanillesiroop. | 8,50

VIRGIN MOSCOW MULE
Deze alcoholvrije klassieker met Ginger Beer heeft een perfecte 
combinatie van bitter, zoet en zuur. | 8,50

MOCKTAILS

COCKTAILS
Aperol Spritz
Aperol wordt geserveerd in de mix met prosecco en 
bruiswater. | 9,50

GIN TONIC
Gemixt met Fever Tree Tonic laat Wagging Finger Gin zich uitstekend 
gelden; eigenwijs en duidelijk blijft de gin herkenbaar in de mix. | 10,50 

BalOn 43
Een frisse mix met Licor 43, bruiswater en citroensap. | 9,50

MojiTO
Een klassieke cocktail op basis van rum, op smaak gebracht met 
rietsuiker en limoen. | 9,50

ESPRESSO MARTINI
Een bijzondere cocktail met vodka, espresso en Kahlua. | 9,50 

AmaretTO Sour
De ultieme combinatie van zoet en zuur zorgen voor een heerlijk 
frisse cocktail. | 9,50

Pornstar MARTINI
Zoete combinatie van passievrucht,  vanillevodka, citroensap, 
Passoã en eiwit. | 9,50

MALIBU COCONUT

rietsuikers van de hoogste kwaliteit. | Likeur | 21% | 4,70

AMARETTO DISARONNO ORIGINALE
 

door subtiele hints zoals zoete vanille en andere kruiden.  
| Likeur | 28% | 4,70

Licor 43
Dé Spaanse likeur met 43 geheime ingrediënten die samen een 
unieke smaak opleveren. | Likeur | 31% | 4,70

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

Baileys
Een Ierse likeur op basis van whiskey en room. | Likeur | 17% | 4,70

MOLINARI SAMBUCA EXTRA
Een unieke en intense smaak die te danken is aan het gebruik 
van de meest kostbare zaden van anijs. | Likeur | 40% | 4,70

JAgermeister
Kruidenlikeur met een zoete smaak met tonen van kaneel, gember  
en sinaasappel. | Kruidenlikeur | 35% | 3,70

Drambuie
Een complexe drank met kruidige, pittige en zoete honingsmaken, 
geïntegreerd in een diepe body van malt whisky.
| Likeur | 40% | 6,95 

VILLA MASSA LIMONCELLO
Deze heerlijke citroenlikeur is fris maar ook zacht van smaak,  
gemaakt volgens eeuwenoud recept van de gebroeders Massa. 
| Likeur | 30% | 4,95

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

GRAND MARNIER
Een combinatie van het exotische karakter van sinaasappel met  
het nobele karakter van Cognac. Gerijpt in eikenhouten vaten.  
| Likeur | 40% | 6,95

LIKEURENZUIVEL

BEER & BITES
Als verrassende tegenhanger van de 

high tea hebben wij ook een Beer & 

Bites arrangement. Tijdens onze Beer 

& Bites laten we je genieten van vier 

bijzondere speciaalbieren en diverse 

kleine gerechtjes. | 30,50 p.p.

wine & BITES
Als verrassende tegenhanger van de Beer & Bites hebben 

wij ook een Wine & Bites arrangement. Tijdens de Wine & 

Bites laten wij je genieten van 4 verschillende wijnen met 

een bijpassend gerecht, voor een ultieme smaakbeleving. 

De Wine & Bites duurt maximaal twee uur. | 32,50



Waar ’t bruist! 

DRANKen
kaart

 FINGERFOOD, BORRELBITES EN

gedistilleerd 
ZUIDAM JONGE JENEVER
Ambachtelijk jonge jenever gestookt volgens familierecept
| Distillaat | 38% | 3,45 

Weduwe Joustra Beerenburg
Bereid met de originele kruiden en receptuur uit 1864.
| Distillaat | 32% | 3,45

Plantiac Vieux
Zeer zacht van smaak met een milde houtachtige geur.  
| Distillaat | 35 % | 3,45

Coebergh Bessen Classic
Bessen jenever op basis van vers rood fruit.
| Distillaat | 20% | 3,70

Bacardi Carta Blanca
Witte rum met aromatische smaken, ontwikkeld op witte  
eikenhouten vaten | Distillaat | 37,5% | 5,00

SmirnOFf No.21

basis van houtskool.  | Distillaat | 40% | 5,00

borrelBIJ
 FINgerfood EN Borrelbites

Borrelbrood
Brood uit de oven met tomaten-tapenade, geraspte kaas en aïoli. 
| tot 22.00 uur te bestellen | Vegetarisch | 9,75

Nacho’s
Tortillachips uit de oven met Mexicaanse kaasmix, 
jalapeñopepertjes, bosui en crème fraîche. | tot 22.00 uur te 
bestellen | Vegetarisch | 9,75 | met pulled pork + 2,00

PLATEAU
Ons befaamde plateau met verschillende warme en 
koude hapjes. | tot 22.00 uur te bestellen | 19,50

KARA AGE
Acht gefrituurde stukjes kippendij met mangomayonaise en 
chilisaus. | 9,50

THAI GREEN BITES 
Zes veganistische gefrituurde hapjes met piri-piri saus. | 7,50

OUDE KAASSTENGELS 
Tien oude kaasstengels met chilisaus. | 10,75

BITTERBALLEN
Acht stuks draadjesvlees bitterballen geserveerd met  
grove Doesburgsche mosterd. | 8,50

BITTERGARNITUUR
Acht kleine snacks met twee verschillende sausjes. | 8,50

LOADED FRIES
Verse friet met kruiden, bacon en kaassaus. | 7,50 

VEGETARISCHE LOEMPIA’S 
 

 

COGNAC&CALVADOS
 
CHÂTEAU MONTIFAUD VSOP

 
fruitige smaak. 9 jaar oud. | Cognac | 40% | 7,75

Prunier VSOP
Een blend uit 3 gebieden in de Cognac streek. Eerlijk van smaak, 
rond en rijp en gebaseerd op het fruit. | Cognac | 40% | 8,50

CALVADOS CHÂTEAU DU BREUIL VSOP
Deze calvados is zacht van smaak en heeft minimaal vier jaar gerijpt 
op eikenhouten vaten. | Calvados | 40% | 7,50 

WHISKY&WHISKEY
 
GLENDRONACH 12 YEARS
Een milde whisky die bekend staat om zijn zachte en zoete smaak.  
| Scotch whisky | Highland | 43% | 7,50

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

 
| Scotch whisky | Highland | 46% | 7,75 

Jack Daniels Black Label
Een Tennessee whiskey met een zoete smaak en tonen van  
specerijen.  | Tennessee whiskey | 40% | 5,75

TEELING IRISH WHISKEY
Deze zachte Ierse whiskey is gerijpt op Caribische rum vaten.  
| Irish whiskey | 46% | 5,75

BUBBELS
MBM Prosecco Frizzante

 

twinkelingen. Het bouquet is fruitig, met een lichte  

bloemengeur. De smaak is aansprekend, goed in balans  

met lichte amandeltinten.

Iets te vieren?
WAARD 
SPECIAL


