
	 	

 
 
 

	
	
	

WIJNEN	
 
 

HUISWIJNEN	
 
Pinotage Shiraz – per glas……………………………………………………… 3,75 
Mooie rode wijn, gecombineerd maken de Pinotage druif en Shiraz druif 
(van origine Frans) een diepe, broeierige wijn met ruime tannines en 
donkere smaken van gekruide vruchten. 
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

Pinotage Shiraz – per karaf 0,5 L / 1 L ..…………………………………… 12,00 / 24,00 
  
Chenin blanc/Sauvignon blanc – per glas………………………………… 3,75 
Een frisse, witte blend van Chenin Blanc en Sauvignon Blanc met tropisch 
fruit, rijpe peer en een knisperende afdronk. 
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

Chenin blanc/Sauvignon blanc – per karaf 0,5 L / 1 L ..……………… 12,00 / 24,00 
  
Reinhessen – per glas…………………………………………………………… 3,75 
Aangename licht zoete witte wijn met een fijne frisheid van mooi rijp fruit 
zowel in smaak als in geur. 
Land van herkomst: Duitsland 

 

Reinhessen – per karaf 0,5 L / 1 L ..………………………………………… 12,00 / 24,00 
  
Chardonnay DO Central Valley - per fles / glas………………………… 19,50 / 3,95 
Santa Carolina Cellar Selection * In de smaak stuivend tropisch fruit met 
een mild karakter. Zacht van smaak.  
Land van herkomst: Chili 

 

  
Golden Muscat semi-sweet WO Western Cape - per fles…………… 20,00 
Boschheuvel * Halfzoete witte wijn met veel tropisch fruit en muskaat in de 
smaak.  
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

  
Shiraz-Merlot WO Western Cape - per fles / glas……………………… 20,00 / 3,95 
Boschheuvel * Deze wijn heeft aroma's van pruimen en kersen en heeft een 
volle, soepele, elegante smaak. Kortom, een bijzondere allemans vriend.  
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

 
  



	 	

 
 
 
 
 
 
 

CHAMPAGNE	–	PROSECCO	-	COCKTAIL	
 
Champagne Rosé - per fles……………………………………………………….. 46,00 
Baron Fuente * Zalmroze champagne. De mousse is subtiel en mooi 
gelijkmatig. Prachtige blend van 40% Pinot Meunier, 40% Chardonnay en 
20% Pinot Noir. 
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Champagne 1e Cru Brut "Privilege" - per fles……………………………… 45,00 
Monmarthe * Rijke geur van rijp geel fruit. In de mond aangevuld met noten 
en een volle mousse wat zorgt voor een verfrissend effect. Mooie blend van 
50% Chardonnay en 50% Pinot Noir. Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Prosecco Frizzante DOC Veneto - per fles / 20cl. (piccolo)…………… 19,00 / 5,50 
MBM-Mabis * De smaak is aansprekend, goed in balans en kent de voor de 
Prosecco druif typische lichte amandeltinten met een aangename lichte 
pareling. 
Land van herkomst: Italië 

 

  
Hugo Shine Cocktail - per glas…………………………………………………… 4,50 
Splendid * Verfrissende, sprankelende cocktail die bestaat uit mousserende 
witte wijn met een fruitige smaak van vlierbloesem en een vleugje mint. Land 
van herkomst: Italië 

 

  
Aperol – per glas……………………………………………………………………… 4,75 
De in het oog springende oranje kleur en unieke smaak zorgen voor zomerse 
sferen in je glas. Bittere en zoete sinaasappel in de mix met tal van 
verschillende ingrediënten naar een geheim recept. Land van herkomst: Italië 

 

  
Insel Kreide Champagne bier 5,6 % - 75cl. …………………………………. 17,50 
Witbier, waarbij tijdens het brouwen gebruik is gemaakt van krijt- en 
champagne gist. Zeer toegankelijk, verfrissend en droog qua smaak.  

 

 
 
	

WITTE	WIJNEN	
 
Sancerre A.C. - per fles…………………………………………………………….. 32,00 
Domaine la Gemière "Cuvée Initiale" * Lichtgele, droge, frisse wijn met een 
aroma van kruisbessen. 100% Sauvignon Blanc.  
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Chardonnay Reserve-Mendoza (Bio) - per fles……………………………. 28,00 
Domaine Bousquet * Op het palet geeft de wijn een vleug van groene appels 
en peren met zachte kruidige tonen. De zijdezachte smaak heeft voldoende 
dikte en een verfrissende zuurgraad. Het hout is mooi geïntegreerd.  
Land van herkomst: Argentinië 

 

	 	



	 	

  
  
	
  
 
 

 

  
Sauvignon Blanc - Marlborough - per fles…………………………………… 26,00 
Mount Riley * Het is een zeer intense wijn, vol met tropisch fruit en een zeer 
lange afdronk. De aanwezige frisse zuren maken de wijn zeer levendig. Deze 
Sauvignon Blanc knispert in het glas. Werkelijk een dijk van wijn.  
Land van herkomst: Nieuw-Zeeland 

 

  
Grüner Veltliner "Classic" - per fles…………………………………………… 25,00 
Weingut Urbanihof * Zuivere, superfrisse witte wijn met sappig wit fruit en 
een lichte kruidigheid. Geschikt bij diverse visgerechten en salades. 100% 
Grüner Veltliner druif.  
Land van herkomst: Oostenrijk 

 

 
 
 

ROSÉ	&	RODE	WIJNEN	
 
Haut-Médoc A.C. - per fles………………………………………………………… 39,00 
Les Allees de Cantemerle - 2de wijn Château Cantemerle * De kleur van deze 
wijn is granaat rood. In de neus geuren van rijp bosfruit met een laagje zwarte 
bessen. Weelderig en verfijnd van smaak. Vol en zacht in de mond met een 
vleugje vanille dankzij 12 maanden rijping op Frans eiken.  
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Rioja Reserva DOC - per fles……………………………………………………… 29,00 
Carlos Serres * Krachtige rode Rioja wijn met een fraaie balans tussen 
houtrijping en fruit. Elegant in de mond, met goede balans en harmonieuze 
krachtige afdronk.  
Land van herkomst: Spanje 

 

  
Côtes de Provence Rosé AC "Cuvée Speciale" - per fles………………… 27,00 
Château d'Astros * Mooi droog, met verfrissende lekkere zuren. Heel 
smaakvol, mooi aangenaam, wat complex en iets kruidigs. Dit is nu wat je 
lekker noemt!  
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC - per fles………………… 26,00 
Krachtige, volle wijn met gerijpt rood fruit. Vol en rijk karakter. Mooie blend 
van 65% corvina veronese, 15% corvinone en 20% rondinella.  
Land van herkomst: Italië 

 

  
Carmenère "Private Reserve" DO Maule Valley - per fles……………… 23,00 
El Aromo * In de geur treft u tonen van pruimen en een vleugje chocolade. 
Heeft een zacht en stevig karakter.  
Land van herkomst: Chili 

 

 
  



	 	

 
 
 
 
 
 

BIEREN	
 
 

TAP	BIEREN	
 
Bavaria Pilsener 5 % - 20 cl……………………………………………………….. 2,00 
Bavaria Pilsener 5 % - 25 cl……………………………………………………….. 2,50 
Bavaria Pilsener 5 % - 45 cl……………………………………………………….. 4,50 
Een verfrissend, zuiver en goed doordrinkbaar pils met tonen van granen en 
fruit. Dorstlessend helder lichtblond bier met een aangename bitter in de 
afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: licht, fruit, granen * Past bij: pittige 
gerechten en gegrild vlees 

 

  
Swinckels’ – Superieur Pilsener 5,3 %  25 cl………………………………. 2,75 
Dorstlessend superieur volmout pilsener, gebrouwen met Cascade-hop uit de 
Amerikaanse Yakima-vallei. Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk 
met verfijnde bitters. Bitterheid: 2/5 * Smaak: volmout, rijk, helder * Past bij: 
pittige gerechten en gegrild vlees 

 

  
La Trappe Witte Trappist 5,5 % 30 cl………………………………………….. 3,50 
Het enige trappistenwitbier van de wereld. Goed doordrinkbare, bruisende en 
frisse dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, kruidigheid en een 
prikkelende afdronk.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: fris, moutig, prikkelend * Past 
bij: zalm, witvis en garnalen 

 

  
La Trappe Dubbel 7,0 % 25 cl……………………………………………………. 3,50 
Klassiek dubbel trappistenbier met een stevige, volmoutige en karamelzoete 
smaak. Met subtiele, zoete smaaktonen van dadels, honing en gedroogd fruit 
en zachte afdronk.  Bitterheid: 2/5 * Smaak: stevig, volmout, karamel * Past 
bij: gegrild vlees en stoofpotten 

 

  
Palm 5,2 %....................................................................................... 3,50 
Dit vlot drinkend amberkleurig bier van hoge gisting heeft een verstandig 
alcoholgehalte. De speciale PALM-mouten bepalen haar honingachtige 
malsheid en de eigen geselecteerde PALM-gisten haar fruitig gistingsaroma. 
Fijne aromahoppen uit Kent brengen een subtiele harmonie. 

 

  
De Koninck 5,2 %............................................................................. 3,50 
Belgisch bier dat gekenmerkt wordt door zijn aromatische hop en licht 
geroosterde mout en zijn zeer mooie oranje kleur. De Koninck wordt 
gebrouwen in Antwerpen met Saaz hop en 100% mout. 

 

  
Cornet 8,5 %.................................................................................... 4,00 
Krachtig blond Belgisch bier met een subtiele vanilletoets dankzij 
eikenhouten snippers die tijdens het brouwen worden toegevoegd. 

 

 
 
 
 
 



	 	

	
	
	
	
	

FLES	BIEREN	
 
Insel Kreide Champagne bier 5,6 % - 75cl. …………………………………. 17,50 
Witbier, waarbij tijdens het brouwen gebruik is gemaakt van krijt- en 
champagne gist. Bitterheid: gematigd * Smaak: zeer toegankelijk, verfrissend 
en droog * Past bij: schaal- en schelpdieren, als aperitief, salades, gestoomde 
vis 

 

  
La Trappe PUUR 4,7 %..................................................................... 3,50 
Fris doordrinkbaar trappistenbier met een droge en licht moutige en hoppige 
smaak. Smaakvol alternatief voor pilsener, gebrouwen met uitsluitend 
biologische ingrediënten.  Bitterheid: 3/5 * Smaak: fris, doordrinkbaar, 
biologisch * Past bij: frisse salades en pasta's 

 

  
La Trappe Blond 6,5 %..................................................................... 3,50 
Toegankelijk, prikkelend en dorstlessend blond bier met een lichtzoete, 
zachtbittere en moutige smaak. Fruitig en doordrinkbaar, vol bier met een 
aangename bittertoon.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: blond, moutig, zoet, bitter * 
Past bij: lichte visgerechten, varkensvlees 

 

  
La Trappe Bockbier 7,0 %................................................................ 3,75 
Uniek seizoensbier met een droge, gebrande en kruidige smaak. Een bittere 
ondertoon smelt verrassend samen met een ondertoon van zoethout.  
Bitterheid: 3/5 * Smaak: donker, kruidig, zoet, bitter * Past bij: winterse 
stoofpot, hertenbiefstuk 

 

  
La Trappe Isid’or 7,5 %.................................................................... 4,00 
Speciaal amberkleurig trappistenbier: harmonieus en vol met een fruitige 
start, een stevig karakter lichtzoete, moutige karameltonen en een 
zachtbittere, fruitige afdronk.  Bitterheid: 2/5 * Smaak: fruitig, stevig, 
karamel, bitter * Past bij: carpaccio, gegrilde gerechten 

 

  
La Trappe Tripel 8,0 %.................................................................... 3,75 
Klassiek trappistenbier met een krachtige en volle smaak. Een belegen 
donkerblond bier met kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter en 
een afdronk met verfijnde bitters. Bitterheid: 2/5 * Smaak: blond, zoet, 
fruitig, bitter * Past bij: eendenborst, lam en Indiaas 

 

  
La Trappe Quadrupel 10,0 %............................................................ 4,50 
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar en stevig met een volle, 
verwarmende, intense smaak. Moutig met zoete tonen van dadels, vijgen en 
karamel en een lange, zachte afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: donker, 
zwaar, stevig, zoet * Past bij: stoofpotten en spareribs 

 

  
Bavaria Oud Bruin 3,0 %................................................................. 2,75 
Traditioneel gezoet helder bruin bier. Moutig en karamelzoet op de neus en 
van smaak. Goed doordrinkbaar met een stroperige zoetheid en een 
vriendelijk alcoholpercentage.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: fruitig, zoet, zachte 
zuren * Past bij: geroosterd vlees en pittige kazen 

 

	
	
  



	 	

  
 
 
 

 

Bavaria 0.0% Original 0.0 %............................................................ 2,50 
Verfrissend geheel alcoholvrij pilsener met de authentieke, volwaardige 
biersmaak van Bavaria. Dorstlessend en goed doordrinkbaar met een rijke 
smaak en een stevige afdronk. Bitterheid: 1/5 * Smaak: biersmaak, 
doordrinkbaar * Past bij: pittige gerechten en gegrild vlees 

 

  
Bavaria 0,0% Wit 0,0 %................................................................... 2,50 
Fris en fruitig, geheel alcoholvrij, troebel witbier met een kruidige ondertoon. 
Dorstlessend en soepel alcoholvrij witbier met een volle smaak en zachte 
dronk. Bitterheid: 1/5 * Smaak: fris, fruitig, kruidig, 0,0% * Past bij: frisse 
salades en zalm 

 

  
Bavaria 0,0% Radler Lemon 0,0 %................................................... 2,50 
Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije bierdrank op basis van bruisend 
natuurlijk citroenwater en Bavaria bier. Friszoet, licht, granig en fruitig en 
bovenal verfrissend.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: friszoet, citroen, bier, 0,0% * 
Past bij: frisse salades, kip, garnalen 

 

  
Bavaria Radler Lemon 2,0 %........................................................... 2,75 
Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters en Bavaria bier. Friszoete 
dorstlesser met natuurlijke vruchtensappen, onvervalst bierkarakter, 
alcoholbite en frisse afdronk.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: fris, zoet, citroen, bite 
* Past bij: frisse salades, kip, garnalen 

 

  
Ayinger Bräu-Weisse 5,1 %.............................................................. 5,50 
Traditioneel Beiers weizenbier, goed doordrinkbaar en dorstlessend. Zomers, 
bruisend troebel bier vol van smaak met een fruitige body met een zachte 
afdronk.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: bruisend, troebel, fruitig en zacht * Past 
bij: frisse salades, witvis, beenham 
 

 

Ayinger Urweisse 5,8 %................................................................... 5,90 
Traditioneel Beiers weizenbier, goed doordrinkbaar en dorstlessend. 
Oranjekleurig bier met een volle body, troebel, fruitig, en bruisend, afgerond 
Met een licht zurige bite. Bitterheid 1/5 Smaak mild moutig aroma en klein 
bittertje 

 

  
Omer Traditional Blond 8,0 %......................................................... 4,00 
Blond bier van hoge gisting met nagisting op fles. Krachtig en fris blond bier 
met een verfijnd fruitig aroma, een stevige body en een subtiele bitterheid in 
de afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: stevig, fruitig, bitter * Past bij: 
Aziatische keuken, visgerechten 

 

  
LeFort Brown Ale 9 %...................................................................... 4,20 
Donker en complex degustatiebier van hoge gisting met nagisting op de fles. 
Bier met een zoet aroma, een krachtige body vol zoete tonen van chocolade en 
karamel en een lange afdronk. Bitterheid: 1/5 * Smaak: donker, complex, 
krachtig * Past bij: stoofschotels, vleesgerechten 

 

  
Tripel LeFort 8,8 %.......................................................................... 4,20 
Krachtig blond bier met hergisting op fles. Vol en zoet met een stevige, 
romige body vol tonen van gekarameliseerd steenfruit, honing en een fijne, 
droog-bittere afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: stevig, fruitig, fijne bitters * 
Past bij: curry, lamsvlees, eendenborst 

 

	 	



	 	

  
	
	
	
	
	
Urthel Saisonnière 6,0 %................................................................. 4,50 
Unieke combinatie van saison- en witbier. Sprankelend, goudkleurig en 
troebele doordrinker met een lichtzoete body met hopaccenten en een stevige 
bite in de afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: lichtzoet, hopaccenten, bite * 
Past bij: kip, mosselen, asperges 

 

  
Urthel Hop-It 9,5 %.......................................................................... 4,50 
Heeft een uitzonderlijk hoge maar aangename bitterheid. De speciale 
hopsoorten verzorgen een aromatische neus, een krachtige, fruitige body en 
een droge, aangenaam bittere afdronk. Bitterheid: 5/5 * Smaak: krachtig, 
fruitig, bitter * Past bij: Indische en Aziatische gerechten 

 

  
Urthel Samaranth 11,5 %.................................................................. 4,50 
Zwaar en heftig rood-bruin bier met een moutig, honingzoet karakter. Zacht 
met een rijk aroma van gedroogd fruit, een volle moutige body, verfijnde 
bitters in balans met een hint chocolade. Bitterheid: 2/5 * Smaak: zoet, bitter, 
gedroogd fruit * Past bij: wild, stevige kazen, chocolade 

 

  
De Molen Vuur & Vlam 6,2 %........................................................... 4,00 
Zwaar gehopte India Pale Ale met een bloemig, fruitige neus. Vuur & Vlam 
heeft een fruitig en granig palet welke gebalanceerd eindigt in een bittere en 
droge afdronk. Bitterheid: 4/5 * Smaak: gehopt, fruitig, bitter, droog * Past 
bij: Aziatische, kruidige gerechten 

 

  
De Molen Moord & Doodslag 10,4 %................................................ 4,75 
Zwaar volmoutig bier met een perfecte balans tussen zoet en bitter. Een 
donker bruin bier met een ongekend complex aroma en smaak vol chocolade, 
gedroogde pruimen, dadels en espresso. Bitterheid: 3/5 * Smaak: zwaar, zoet, 
bitter * Past bij: pittige kazen, chocolade, wild 

 

  
Kriek Max 3,5%................................................................................ 3,50 
Helder, donkerrood kriekbier van spontane gisting met een zoet en fruitig 
aroma en een fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van 25% natuurlijke 
kriekensappen. Bitterheid: 1/5 * Smaak: fruitig, zoet, fris, krieken * Past bij: 
gevogelte en vanilledesserts 

 

  
Rosé Max 4,5%................................................................................. 3,50 
Fris en fruitig rosékleurig bier van spontane gisting, verfijnd met zoete 
aroma’s van frambozen en een frisse zoet-zure smaak door 10% natuurlijke 
vruchtensappen. Bitterheid: 1/5 * Smaak: framboos, zoet, fris, fruitig * Past 
bij: gevogelte, fruitige desserts 

 

  
Max MOI 4%.................................................................................... 3,75 
Een verfrissend fruitbier op basis van 16% vruchten. De combinatie van 
braambes, krieken, vlierbes, aardbei, aalbes, framboos en appel geven het 
bier een helder rode kleur en een perfect gebalanceerde smaak.  
Bitterheid: 0/5 * Smaak: fruitig, zoet, fris, krieken, bessen * Past bij: vanille 
sabayon, chocolade-brownie, rode vruchten 

 

	 	



	 	

	
	
	
	
	
	
Marten’s IPA 6,9%........................................................................... 4,00 
Een geur met aroma’s van oranje vruchten die worden aangevuld met een 
lichte kruidigheid van de hop. Deze smaak is extra versterkt door het gebruik 
van dry-hopping. De smaak brengt een vol mondgevoel met een goed 
gebalanceerd en uitgesproken hopboeket. Vanaf het begin is er een krachtige 
bitterheid aanwezig en een droge licht peperige afdronk. 

 

  
Beerze 5,5%..…………………………………………………………………. 4,00 
Fruitige hoparoma met een body en een droge afdronk met een spoortje zoet. 
Komt tot zijn recht bij jonge kaassoorten. 

 

  
Corono Extra 4,6 %.…………………………………………………………………. 3,75 
Corona is herkenbaar aan de transparante fles met gescreend etiket. Dit 
verfrissende lichte bier wordt goed koud en rechtstreeks uit de fles gedronken 
met een partje limoen in de hals. Corona behoort tot de vier meest gedronken 
bieren in de wereld. 

 

  
Desperados 5,9 %............................................................................ 3,75 
Desperados is een unieke combinatie van een premium pils en een kick van 
tequila flavour! Dit bier heeft een alcohol percentage van 5,9% en heeft een 
volle, verfrissende maar vooral bijzondere smaak. 

 

  
Duvel 8,5 %...................................................................................... 4,20 
Duvel is een 100% zuiver en natuurlijk bier, zonder additieven of 
bewaarmiddelen. En dat verschil proeft u onmiddellijk. Zijn verrassend hoog 
alcoholvolume, enorme schuimkraag, delicate pareling en zijdezacht 
mondgevoel onderscheidt Duvel van de andere Belgische bieren. 

 

  
La Chouffe 8,0 %.............................................................................. 4,00 
La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist. Het is aangenaam 
fruitig, gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak. 

 

  
Tripel Karmeliet 8,4%..................................................................... 4,00 
Een rijk en kruidig bier gemaakt van meerdere granen. Een fris, fruitig en 
kruidig karakter waarin je banaan, sinaasappel en vanille kunt ontdekken. 
Lekker bij visgerechten en ovenschotels. 

 

  
Tempelier 6,0%............................................................................... 4,00 
Blond Belgisch bier van hoge gisting met een hergisting in de fles. De volle 
smaak wordt gevolgd door een fijne bittere, droge afdronk. 

 

	


