HUISWIJNEN WIT
Pinot-Grigio

per glas | per fles HUISWIJNEN ROOD
4,25 I 22,75 Merlot

Frisse en fruitige tonen van ananas, peer en mango

Chardonnay

4.50 I 24,00

Goudgele wijn, tropische tonen en romig van smaak

Sauvignon Blanc
Albariño Atlantic

Veel donker fruit in geur en smaak met beetje leer,
tabak en zachte kruiden in de afdronk

Pimitivo

4,50 I 24,00

Robuuste wijn en tegelijk verfijnd en zijdeachtig
met een hint van zwarte bessen

5,50 I 29,00

Tempranillo Rioja Reserva

Stuivend met de smaak van verse appel, perzik en citrus
Aroma's van citrus, appel en vers gemaaid gras,
tintelend fris met verkwikkende zuren en een lange afdronk

Romige wijn met satijnzachte structuur en aangename,
rijpe tannines

ROSE
MIP

per glas | per fles MOUSSEREND
5,50 I 29,00 Cava

Vol, rond en fruitig, verleidelijke tonen van rozenblaadjes
en een droge afdronk

Verfijnde mousse met in de geur groene appel, rijpe
peer en citrus
Huis aperitief (per glas)
per glas | per fles Een heerlijk aperitief passend bij het seizoen

WIJN VAN DE WEEK
Een wijn speciaal voor u ingekocht passend
bij een van onze gerechten. Informeer hiernaar
bij onze bediening.
FRISDRANKEN
Coca-Cola | Zero | Fanta | Sprite | Chocomel
Tonic | Bitterlemon | Gingerale BIO:
Verse jus d'orange BIO: klein I groot
Icetea BIO: green
Schulp BIO: appelsap | appel-aardbeisap
Schulp BIO: tomatensap
BIEREN VAN DE TAP
Warsteiner
Wisseltap
BIEREN OP FLES
Warsteiner 0%
Warsteiner Radler
Warsteiner Radler 0%
Bier van het seizoen
Gooische bubbel
Blond bier verrijkt met champagnegist

per glas | per fles
4,50 I 24,00
5,00 I 26,50
5,50 I 29,00

per glas | per fles
4,75 I 27,50

6,50

5,00 I 25,00

2,35
2,75
2.85 I 3,75
3,50
3,50
3,75

2,75
3,50
3,00
3,25
3,25
4,00
6,00

STERKE DRANKEN
Whiskey v.a.
Cognac v.a.
Mix-drank v.a.
Gin-tonic

6,50
6,50
7,25
8,50

HIGH TEA (op reservering)
p.p. 17,50
Een eeuwen oude Engelse traditie voor een
gezellige ontspannen middag met familie, vrienden
of collega's. Wij presenteren de High tea lekkernijen
op etagères met daarbij een uitgebreid thee
assortiment. Uitbreiden met onze Cava? dan p.p. 21,50

Wij stellen, vanaf 10 personen het restaurant kosteloos tot
uw beschikking tussen 14.00 en 17.00 uur, overige tijden
graag in overleg.
WATER
Karaf leidingwater*
Marie Stella Maris bruisend | plat 33cl I 75cl

1,50
2,35 l 5,00

*Voor een karaf leidingwater vragen wij een kleine vergoeding, van dit bedrag doneren wij jaarlijks een deel aan het Alexander Monro ziekenhuis

