
Dranken 



Feestelijke aperitieven 

 
 

Pinot Nero Rosato Brut 
San Martino Vini 
Een sprankelend fris aperitief afkomstig van een zorgvuldig geselecteerde Pinot Nero-druiven.  
Ideale start van een zomerse lunch of diner. 
 
Glas €  5,50 | Fles € 27,50 

 

Vini Spumante 
San Martino, Veneto 
Een heerlijk verfijnde mousse, parelend op de tong. Een feestelijke toost op het leven!  
 
Glas €  5,50 | Fles € 27,50 
 
 

Prosecco Millesimato DOC  
San Martino Vini, Veneto 

Onze Millesimato is een selectie van de verschillende druiven waarbij de hints van bloemen de  
boventoon voeren, harmonisch met een uitgebalanceerde sprankelende afdronk in de mond,  
dunne en aanhoudende belletjes. Geniet van deze extra droge versie van de Prosecco als aperitief,  
bij salades met frisse vinaigrette of gepocheerde visgerechten. 

Fles € 32,50 

 



Aperitieven 

Huysaperitief mousserend   € 5,90 

Huysaperitief 0%    € 4,50 

Kir       € 5,20 

Kir Royal      € 5,70 

Sherry medium, Sherry dry  € 4 

Ruby Port, White Port   € 4 

Tawny Port 10 years    € 6,20 

Martini Bianco, Rosso   € 4   

Martini 0% alc.     € 3,80 

Campari      € 4 

Crodino 0% alc.    € 3,80 

Aperol Spritz    € 7,50 

 

Cocktails 
Amaretto Sour 10,4% alc.   € 9,90 
Amaretto, limoen en bitters 

Bring me back to Bali 11,4% alc, € 9,90 
Vodka, pandan, passievrucht,  
kokos en aloe vera 

Espresso Martini 14,7% alc.  € 9,90 
Vodka, koffielikeur, espresso 

 

Bier van de tap... 

 Gulpener Ur-Pilsner Biologisch0,25 l.   € 3,20  

0,5 l. € 4,75 

La Chouffe blond 0,25 l.     € 4,50 

Vraag naar het bier op onze wisseltap en  

meer lekkere bieren in onze bierkaart. 

Lekker fris…. 

Biologisch vruchtensappen van Schulp  

Sinaasappel|Hollandse appels   €3,50 

Batu Kombucha      €3,80 

Organisch gefermenteerde thee (P)  

Passion fruit & Hop|Ginger & Lemon|Lime & Mint 

Big Tom Spiced Tomato sap     € 3,50 

Purezza Waters, bruisend en plat water   € 2,50 

Fles tafelwater 0,75l.      € 4,90 

Coca Cola, Fanta Sinas, Sprite    € 2,50 

Fanta Cassis, Kinley Bitter Lemon en Tonic  € 2,70 

Ginger Ale, Rivella      € 2,70 

Fuzetea sparkling, Fuzetea Green    € 2,75 

Radler 0%       € 3,50 

Alcoholarm bier 0,3%     € 3,50  

Zwarte Ruiter Original | Weizen     

 



WIT 

Vermentino, Laborie 
Vieilles Vignes, Pays d’Oc 
De Vermentino is een traditionele druivensoort 
uit de Languedoc. Deze druiven van oude 
stokken worden heel rijp te geplukt om een 
rijke wijn te krijgen. 
Een volle, fruitige wijn geurend naar witte 
bloemen, sinaasappel, grapefruit en ananas 
met een sappige afdronk. Goede combinatie 
met visgerechten met romige saus of lichte 
vleesgerechten. 

 
Sauvignon Blanc, La Huppe 
Joseph Castan  
Zuivere Sauvignon Blanc, ze stuift in het glas. 
Helder lichtgeel van kleur met groene tinten, 
geurt naar appel. Heerlijke wijn bij  een lange 
lunch, wat lichtere visgerechten of een maal-
tijdsalade met bijvoorbeeld asperges. 
 

ROSÉ 
 
Grénache, La Fleur 
Laborie, Vin de Pays d’Oc 
De wijn heeft een fraaie bleke rose-kleur. 
Heerlijk bouquet van klein rood fruit, citrus, 
en iets specerijen. In de smaak is ze vriendelijk 
en zacht droog met de nadruk op een fruitige, 
soepele smaak. Erg lekker bij lichte salades 
met kip, maar ook om lekker door te drinken 
tijdens een borreluurtje.  

ZOET 

Muscat Volcanico   Glas  € 5,- 
Quinta de Aves, La Mancha Fles € 25,- 

Wijn van overrijpe druiven die zorgen voor 
een volzoete smaak en een geweldige aan-
wezigheid van fruit. Maar toch met een 
evenwichtige zuurgraad. 

Deze wijn harmonieert vooral met bij des-
serts met tropisch fruit maar ook heerlijk 
als aperitief. 

Huiswijnen Glas € 4,80  Karaf 1/4 l. € 9,50 Karaf 1/2 l. 18,90 Fles € 25,- 

ROOD 
 
Carignan Laborie 
Vieilles Vignes de Pays d’Hérault 
De Carignan druif is lang geleden al aange-
plant in de Languedoc en druiven van deze 
Carignan Vieilles Vignes komen dan ook 
van stokken van minimaal 40 jaar oud. 
Deze sappige wijn heeft een mooie kersen-
rode kleur, in de smaak zacht en rijp rood 
fruit en een soepele afdronk. Prima wijn bij 
lichte vlees (voor)gerechten of om mee te 
borrelen met een bitterballetje. 

Torre Galasso 
Montepulciano d’Abruzze DOC 
Een volle, gestructureerde wijn met een 
stevige neus met tonen van rood fruit en 
drop. Deze is heerlijk bij wat  rood vlees 
gerechten en een mooie begeleider van 
kruidige pastagerechten. 



Witte Wijnen: 

Les Bertholets Grande Réserve Chardonnay, Vin de Pays d’Oc   Fles 28,50 

Een Chardonnay met het karakteristieke ‘botertje’ met mooi geïntegreerd hout, subtiel vettig en 

smaken van rijp geel en tropisch fruit. Deze wijn drink je bij visgerechten zoals zeewolf of zalm met 

romige saus of bij wit vlees met een lichte saus en gestoofde groenteschotels.| 
 

Pinot Gris Impérial, Vin d’Alsace, Heim        Fles 33,50 

Deze aromatische wijn is bleekgeel van kleur en heeft geuren van abrikoos en gedroogd fruit. De 

balans tussen zijn ietwat uitgesproken karakter, zijn vettigheid en zijn frisheid maakt deze Pinot Gris 

tot een ideale wijn bij wit vlees tot vis in kruidige roomsauzen. 

 

Grillo d.o.c. Feudo Arancio , Sicilië          Fles 27,50 

Plezierige wijn van de lokale Grillo druif. Geel als de zon met de geur van rijpe mango en papaya. 

De volle fruitsmaak is heel goed in balans met de frisse zuurtjes. 

RodeWijnen: 

Les Bertholets Grande Réserve, Mont Baudile, Pays d’Herault    Fles 28,50 

Het beroemde Zuid-Franse trio Grenache, Syrah en Mourvèdre. Samengesmolten levert het deze 

zeer aromatische rode wijn op. Rijk en elegant. Soepel en met een opvallende lengte.  

Nero d'Avola, BIO l'Auratae           Fles 28,50 

Deze wijn maakt deel uit van een project waarin niet alleen de druiven biologisch worden geprodu-

ceerd maar ook alle gebruikte materialen duurzaam/gerecycled zijn. Een feel good wijn met mooie 

structuur, zachte tannines en rode bessensmaak. Heerlijk bij niet te pittige kaas, lichte vleesgerech-

ten, gebraden gevogelte en aromatische groentegerechten. 

Quinta de Aves Coupage, Campo de Calatrava, Spanje     Fles € 37,50 

Fantastische blend van Tempranillo, Graciano, Merlot en Cabernet franc. Deze druiven worden ‘s 

nachts geoogst op het optimale punt van volwassenheid om het maximale uit de verschillende ras-

sen te halen. Deze worden na een separate gisting van 9 maanden op Franse en Amerikaanse eiken-

houten vaten gemengd tot een complexe en evenwichtige wijn, elegant en subtiel, met een zeer 

evenwichtige toets van eikenhout en rijpe tannines.  



Gedistilleerd 

Jonge jenever Ketel 1    € 2,60 

Els la Vera, Jägermeister    € 2,60 

Corenwijn       € 3,20 

Grappa Arone (hout gelagerd)   € 5,50 

Remy Martin VSOP     € 6,- 

Calvados       € 5,50 

Chivas Regal 12years     € 6 

Jameson whisky 4,25    € 4,50 

Bacardi witte rum     € 4,30 

Pernod / Ricard      € 4,50 

Gordon’s dry Gin,  Vodka Smirnoff  € 4,20 

 

Likeuren 

Amaretto, Limoncello, Sambuca  € 3,80 

Baileys, Drambuie    € 4,- 

Licor 43,  Tia Maria    € 4,20 

Grand Marnier Rouge, Cointreau   € 4,50 

DOM Bénédictine     € 4,50 

Koffie en meer 

Koffie, espresso      € 2,50 

Dubbele espresso    € 3,50 

Cappuccino     € 2,70 

Latte Macchiato     € 2,80 

Thee, verschillende smaken  € 2,50 

 

Kabouterkoffie     € 8,70 

Met La Chouffe koffielikeur en 

licht geslagen ongezoete room  
 

Irish Coffee     € 8,70     

Met Jameson whisky en licht 

geslagen ongezoete room  
 

Limburgse Koffie     € 8,70  

Met Els La Vera en licht geslagen  

ongezoete room  
 

French Coffee      € 8,70 

Met Grand Marnier en zoete slagroom  
 

Spanish Coffee     € 8,70  

Met Liquor 43 en zoete slagroom 

 

DOM Koffie     € 8,70 

Met DOM Benedictine likeur en  

ongezoete slagroom 

Italian Coffee     € 8,70 

Met Amaretto en zoete slagroom 


