Cocktails

Sterk
Whisky

Gin tonics
De Koningin			9
Gordon's Pink gin + Fever Tree Raspberry & Rhubarb tonic, met
framboos en aarbei. Een heerlijke gin tonic met veel frisse fruittinten,
die ook nog eens roze kleurt.

De Koning			9
Bombay Sapphire gin + Double Dutch Skinny tonic, met citroen en
munt. Een traditionele, frisse gin tonic die goed samengaat met de
smaak van citroen en munt.

De Dam			9,50
Damrak Amsterdam gin + Double Dutch Indian tonic, met sinaasappel
en een kaneelstokje.

De 'Fresh Prince'		 9
Hendrick’s gin + Thomas Henry Elderflower tonic, met komkommer en
jeneverbes.

De Prinsentuin		

9

Boomsma gin + Double Dutch Indian tonic, met grapefruit.

Cocktails
Amaretto Sour

8

Amaretto met citroensap en eiwit

Aperol Spritz 		7
Aperol, Spa Rood, Prosecco en sinaasappel

Pink Spritz 		7
Aperol, rosé, passievruchtsap en limoen

Delicious 43			9
Likeur 43, ginger ale, en citroen

Balón 43			9
Likeur 43, Spa Rood, citroen en sinaasappel

Mojito

9

Bacardi rum met munt, limoen en 7-up

Moscow Mule

9

Vodka, ginger beer en limoensap

Tropical Tuin			9
Vodka, peachtree, sinaasappelsap, cranberrysap en grenadine

Ballantines, Jameson, Four Roses				5,00
Johnnie Walker Swing						6,00
Old Pulteney 12 yo				 		7,00
Bowmore single malt						6,50
Glendronach 12 yo single malt					9,00
Old Pulteney 21 yo						12,00

Calvados

Cognac

Pere Magloire Fine		
5,00
V.S.O.P				7,00

Menard VSOP			5,00
Remy Martin VS		
7,00
Remy Martin VSOP		
8,00

Castarède

Castarède selection		
5,00
Castarède V.S.O.P. 10jr		
8,00
Castarède Hors D’Age 20jr
10,00
Likeuren
5,00
Amaretto Disaronno, Tia Maria, Amarula, Bailey’s, Cuarenta y tres, Cointreau,
Drambuie, Limoncello, Southern Comfort, Irish Mist, Grand Marnier,
D.O.M.Bénédictine		
Buitenlands gedestileerd
Binnenlands gedestileerd 3,00
Old Captain Rum bruin		
5,00
Jonge Jenever & Beerenburg, oude
Bacardi Rum			4,50
Jenevers, bessenjenever, vieux
Vodka				4,50
Sambuca			3,00
Pisang Ambon, Safari, Malibu, Passoa 5,00

Port, Sherry, & Vermouth
Fonseca ruby				5,00
Fonseca white				5,00
Pedro Domecq, medium dry of dry
4,00
Martini wit of rood			
4,00

Borrelplank				13

Met mosterdkaas en ryperkritekaas, Friese droge worst, Ardennerham,
olijven, komkommersticks, cherrytomaatjes, breekbrood met aioli en
basilicumtapenade & vier bitterballen.

Borrelplank XL				25

Vodka, espresso en koffielikeur

Onze grote borrelplank met brie, mosterdkaas, prosciutto,
Ardennerham, wrapjes met zalm en carpaccio, pulled aubergine,
paprika- en komkommersticks, cherrytomaatjes, empanadas,
truffelfrietjes, sparerib bites, nacho’s met kaas, ui en tomaat,
breekbrood en pitabroodje met avocadomash, tzatziki en hummus.

Scroppino			9

Nacho's klassiek

Pornstar Martini

9

Vodka, passoa, passievrucht, vanille en eiwit

Espresso Martini

9

Citroensorbetijs, limoncello en prosecco

7,50

Oesterzwam bitterballen

1,00 p.s.

Met kaas, ui, tomaat, crème fraîche,
guacamole en salsa

Van Dobben bitterballen

0,85 p.s.

Nacho's Deluxe

Sparerib bites (4)		 5

9

Met Beef Rendang, cheddar, crème
fraîche, guacamole, salsa en jalapeño

Chilly cheese nuggets (6)

Mixed brood		

6

Bittervariantjes (8)		

7

Truffelfriet

6

Bladerdeeghapjes (3)

3

Met tzatziki, aioli & hummus
Met Parmezaanse kaas & peterselie
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Dranken

Borrelhapjes

Zoete aardappelfriet

5

Kaasstengels (8)

4

5

Met chilisaus

Met vlees, vis, kaas of een mix

Borrelmix nootjes		

2,50

Bieren
Pilsener
Hertog Jan Premium Pils

5.1%

		

Domaine de Marotte | Mourvèdre
75cl.: 25 | Per glas: 6

3,30 | groot: 6,50

Toegankelijk en fris karakter met een rijke moutsmaak.

Tripel

Budweiser

Karmeliet Tripel

5%

				3,30

Kortweg Bud, het meest gedronken bier in de VS. Budweiser
is een dorstlessende, verfrissende lager met veel koolzuur en
nauwelijks bitterheid.

Kȃld Kletske

			4,50

8.4%

			

6

Een bier van hoge gisting. Dit bier van Brouwerij Bosteels is
ooit verkozen tot het beste bier ter wereld.

Hertog Jan Tripel

8.5%

			5

Fris, Frysk pils met licht bittere afdronk en volle zachte smaak.

Degustatiebier van hoge gisting met moutige en zoete smaak
en een zachte bitterheid.

Weizen

Fruit

4.9%

Hertog Jan Weizener

4,30 | groot: 8,50

5.7%

Hoegaarden Rosé

3.0%

		

4

Verfrissend tarwebier met een robuuste, volle smaak.

Natuurlijk zoet met fruitig aroma van frambozen

Maallust de Kolonist

Liefmans Fruitesse

5%

			5,50

Heerlijk fris, zacht fruitig tarwebier van hoge gisting uit
Drenthe.

Kȃld Kletske Weet

5.5%

			5

3.8%

		4,50

Smaak van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en
bosbessen.

Leffe Ruby

5.0%

				5,50

Fruitig met een licht zoetje.

Kruidig, fruitig en bloemig bier met tonen van hout.

Witbier

I.P.A.

IJwit

6.5%

				5

Goose Island I.P.A.

5.9%

			

5

Amsterdams witbier, licht troebel, mooi goud van kleur en met
een mooie, zachte schuimkraag.

Amberkleurig en erg hoppig bier met fruitig en kruidig aroma.

Vrijwit

Fruitige en bittere afdronk die lekker lang blijft hangen.

0.5%

				4,50

Brouwerij 't IJ I.P.A.

6.5%

			5

De frisse smaak van IJwit, maar dan laag in alcohol.

Brouwerij 't IJ Free I.P.A.

Hoegaarden

Een echte I.P.A. met slechts 0,5% alcohol.

4.9%

			4,30

Zacht, licht en subtiel gekruide smaak met citrustonen.

Zomers

Witte Swaen

Desperados

5.1%

			5

Sprankelend en super fris. Zeewaardig witbier uit Friesland.

Hoegaarden Radler

2.0%

		3,50

Witbier gecombineerd met citrus.

Blond
Leffe Blond

6.6%

				4,50

Zacht, moutig en fruitig met tonen van vanille.

Grutte Pier

				5

4.5%

moutige smaak en een hoppige bitterheid in de afdronk.

5.9%

Corona

4.6%

				5

Fris Mexicaans lager van lage gisting. Ook beschikbaar als
bucket (5 stuks) voor 20.

Brouwerij 't IJ Biri

4.7%

			5

Uitermate frisse lager, gebrouwen met maïs.

Duvel

Rode wijnen

8.5%

				5

				5

Subtiele bitterheid met een verfijnd aroma en uitgesproken
hopkarakter.

Duvel 666

6.6%

				5

Zachter en expressief, maar met typische Duvel punch.

Bruin & Amber
Leffe Bruin

6.5%

				4,50

Krachtig, vol en licht gekruid, met tonen van karamel.

Palm

5.2%

				3

Bier van hoge gisting. Amberkleurig met honingachtige
malsheid.

Hertog Jan Grand Prestige

10%

		

5

De Grand Prestige heeft een volle, gebrande en kruidige
smaak, zoet met een lichte bitterheid.

Domaine Preignes le vieux | Merlot
50cl.: 16 | 75cl.: 24 | Per glas: 5
Een mooie en krachtige Merlot wijn. Een glas vol rijp rood en zwart fruit met een
snufje kruiden. Het beetje restsuiker ondersteunt het fruit optimaal.

7.0%

				5

Met fruitigheid van banaan, vanille en karamel. Een afdronk
van zoet naar bitter.

Maallust Mooie Madam

7.0%

		

5,50

Volmoutige, zoetige smaak. Met tonen van honing en karamel.

AIX | Grenache Noir (60%), Cinsault (20%) en Syrah (20%)
150cl.: 55
Een heerlijke droge rose die smaakt naar rood bosfruit, kersen en aardbeien. In
de geur delicate tonen van rijpe mandarijnen, frambozen en bosaardbeien

Schlumberger | Pinot Noir
75cl.: 29 | Per glas: 6
Schlumberger Rose Secco, de drogere rosé in wel een heel uitbundige
uitstraling. Een extravagante mousserende roséwijn met intense fruitaroma's
van frambozen en aardbeien. De smaak is droog met elegante zuren.

Witte wijnen
Domaine Preignes le vieux | Chardonnay
50cl.: 16 | 75cl.: 24 | Per glas: 5
Heldere strokleurige chardonnay met een briljante schittering. Een aromatisch
boeket van rijp wit vlezig fruit. In de mond krijgt de wijn smaken van gedroogd
fruit. De afdronk is mooi in evenwicht, krachtig en harmonieus.

California | Chardonnay
75cl.: 28 | Per glas: 7
Chateau Souverain Chardonnay heeft uitnodigende aroma's van geroosterde
peren, citroencitrus en subtiele bakkruiden met elegante lagen ananas en
crème brûlée-smaken. Deze volle Chardonnay biedt een zachte textuur en een
uitgebalanceerde zuurgraad met een lange, smaakvolle afdronk.

Villa Pozzi IGT Sicilia | Pinot Grigio
75cl.: 25 | Per glas: 6
Heerlijk fris, vol van smaak. Rijp exotisch fruit zoals ananas, sinaasappel,
rijpe perzik en peer. De afdronk is licht kruidig door de kenmerkende grigio
kruidigheid.

Croix D'or | Sauvignon Blanc
75cl.: 25 | Per glas: 6
Prachtige volle geuren van passievruchten, groene kruiden zoals munt en wat
grapefruit.

Mousserende wijnen
Piper-Heidsieck Cuvée Brut | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
75cl.: 75
De winnaar van 2022. De Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay maken deze
champagne een uitgebalanceerde cuvée.

Rioja | Tempranillo
75cl.: 28 | Per glas: 7
Ondoorzichtig kersenrood. Rijke fruitaroma's van kers en zwarte pruimenjam, met
kruidige en rokerige tonen. Intens, warm, met stevige tannines mooi gestructureerd
door eiken veroudering en een ruggengraat van subtiele fruitzuurheid.

Casa Santos Lima | Castelao, Touriga Franca, Cabernet Sauvignon, Syra
75cl.: 25 | Per glas: 6
Hele gulle neus, zwoel en sappig. Tonen van rijpe braam en zongedroogde krenten.

Rosé wijnen

Dubbel
Grutte Pier

5

			 5

Wijnen

8.0%

		

Heerlijk fris bier gemixt met tequila. Ook beschikbaar als
bucket (5 stuks) voor 20.

Ongefilterd fruitig blond bier, gekruid met koriander.

La Chouffe

0.5%

De rosé cuvée Jules, gemaakt van mourvèdre een druivenras dat veel is
aangeplant in Bandol. Het betreft hier een zogenaamde rosé d'une nuit, d.w.z.
dat de schillen een nacht lang contact gehad hebben met het sap. In de geur
biedt hij aroma's van rood fruit als aardbei en famboos, en ook wat vanille en
laurier. De smaak sluit daar naadloos op aan met dezelfde impressies. Verder is
deze wijn vol en levendig en heeft hij een lange afdronk.

Les Hauts de Median | Grenache, Cinsault
50cl.: 16 | 75cl.: 24 | Per glas: 5

Cocktails?
Op de binnenste vouw vind je onze gin tonics, cocktails
& alcoholvrije mocktails!

Deze mooie droge rosé heeft aroma’s van rood fruit, waarbij kersen overheersen. In
de mond worden deze aroma’s doorgetrokken en is de wijn mooi gebalanceerd.
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