Borrelhapjes
Nacho’s

7,50

Gemengd bittergarnituur (12 stuks)
Bitterballen (8 stuks)
Old Amsterdam bitterballen (8 stuks)
Jalapeño cheese poppers (6 stuks)

7,50
6,50
8,00
9,00

Kaastengels (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Chicken tenders (8 stuks)
Mini kiploempia’s (8 stuks)
Mini frikandel (8 stuks)

8,50
8,00
8,00
8,50
6,10

Gegratineerd met cheddar & gouda, jalapeño’s, guacamole & Mexican red sauce.

Jalapeño pepers gevuld met heerlijke crèmekaas.
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Koffie
Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Thee
Verse muntthee

Special drinks
2,40
2,40
2,60
2,90
2,30
3,40

v.a. 2,30

Bieren

3,80

Deze goudgele chardonnay is prachtig in balans met een volle smaak
en veel fruit.

4,00
4,00

Pasqua Pinot Grigio

4,30

Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend.

Frisse en smakelijke rosé met een prachtige lichte kleur en
heerlijke fruitige aroma’s.

4,00

Rode wijnen
La Tulipe World Series Cabernet Sauvignon

Stoere Cabernet Sauvignon. Zacht als satijn, maar met een volle,
krachtige smaak.

La Linda Malbec

Intense rode kleur en impressies van kruiden en kersen. Rijpe smaak en
lichte houttonen door drie maanden rijping op Amerikaans eiken.

Levendige sprankeling in het glas. Aroma’s van rijpe meloen, banaan en
vooral groene appel. Droge, pittige en fruitige smaak met mooie frisse zuren.

Campari Tonic

5,90

Martini Prosecco Royal

5,90

The St-Germain Spritz

5,90

Heerlijke frisse mix van Cava en Martini Bianco of Rosato.
Geserveerd met veel ijs en citrus.

12,50

Zomerse mix van rode wijn en 7UP of Bitter Lemon met citrusfruit,
populair drankje uit Spanje. Heerlijk voor de warme dagen en
gezellig om te delen!

4,00
5,00

4,00
4,00
4,30
7,70

The Macallan Amber 1842

8,70

Glenfiddich

5,40

Diverse dranken

5,50

8,00

Bacardi Mojito

Vodka, passievrucht likeur, limoensap & passievrucht.

Espresso Martini

Mango Blush Bellini

Cava, aardbeienlikeur & mangopuree.
Cachaça, limoen & crushed ice.

Traveling Rose

Rosey’s Watermelon

Watermeloen likeur, bitter lemon & watermeloen.

Horse’s neck with a kick

Jim Beam bourbon, angostura bitters & ginger ale.

Licor Balón 43

Likeur 43, citroensap & soda water.

Kir Royale
Margarita

Tequila, Cointreau & limoensap.

Amaretto Sour

Disaronno Amaretto, citroensap & angostura bitters.

4,30

Long Island Iced Tea

Vodka, gin, tequila, rum, Cointrea, limoensap & cola.

Spanish Strawberry

Likeur 43, bitterkoekjes likeur, citroensap & aardbeien.
v.a. 2,50

My Milkshake

Tequila, crème de cacao, aardbeiensiroop, walnoten bitters, rode peper & citroensap.

Bobtails
v.a. 3,90

Likeuren
Diverse dranken

Cocktails

Cava & crème de cassis.

Buitenlands gedistilleerd
Diverse dranken

Moroccan Mint twist
Italian Peach twist
Wild Berry twist

Gin, cava, bloemenlikeur, citroensap & rozenwater.

Binnenlands gedistilleerd
5,50

Royal Club tonic
Fever-Tree Elderflower tonic
Fever-Tree Mediterranean tonic

Caipirinha

Balvenie Double Wood

Strogoud kleurige Irish whiskey, zacht en rijk, granig en lichtzoet van smaak.

Kies je twist

Vodka, koffielikeur & Arabica koffie.

Tennessee whiskey, zacht van smaak en kent een licht fruitige mix van
karamel, vanille, specerijen en geroosterd eiken.

Tullamore Dew

Kies je tonic

Pornstar Martini

Jack Daniel’s

Amberkleurige blended malt whisky die in smaak begint met een palet van
bruine suiker, vanille en romige toffee en met tonen van eikenhout en een
kruidige slinger van kaneel en nootmuskaat.

Bombay Sapphire Gin
Bombay Sapphire English Estate Gin
Hendrick’s Gin
Tanqueray Ten Gin

Rum, crème de cassis, aardbei, limoensap, munt & soda water.

Ambergoude American bourbon whiskey, zacht van smaak met tonen
van karamel en vanille.

Monkey Shoulder

Kies je gin

Bacardi Berry Mojito

Jim Beam

Amberkleurige single Scotch whisky, toffee, appel en suikerspin met op
de achtergrond krent, rozijn en kaneel.

6,60 - 11,90

Rum, limoen, munt & soda water.

Blended Scotch whisky met zeer zachte en gebalanceerde tonen van
honing & vanille.

Licht goudgele single malt Scotch whisky met rijke fruitsmaken,
granenhout en een vleugje turf.

Mousserende wijn
MVSA Cava Brut

5,90

Fris drankje op basis van citroenen in combinatie met Cava en veel ijs.

Goudgele single malt Scotch whisky, minimaal 12 jaar gerijpt, zacht en soepel,
zoete smaak, noten, kaneel en een delicaat laagje sherry.

Rosé wijn
La Tulipe World Series Tempranillo Rosé

Luxardo Limoncello Spritz

Het Italiaanse bitterzoete aperitief zónder alcohol, mét een stevige bite.

Dewar’s White Label

La Tulipe World Series Sauvignon Blanc

Fruitige, knisperfrisse Sauvignon Blanc met een heerlijke mineralige afdronk.

2,90

Whisky’s

Droge witte wijnen
La Tulipe World Series Chardonnay

Crodino | Alcoholvrij genieten!

Karafje Tinto de Verano

Zoete witte wijnen
Een wijn van het Italiaanse eiland Sicilië. Een zoete, fruitige, licht
mousserende wijn met kenmerken van appel, meloen en specerijen.

5,90

Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete mix van
Aperol, Cava & bruiswater.

Een heerlijke verfrissende combinatie van Cava, zoete vlierbloesemlikeur,
een vleugje limoen, een scheut soda en verse aromatische muntbladeren.

Zie onze bierkaart voor ons bierassortiment.

Tonino Vino Frizzante Bianco

Aperol Spritz

Italiaans temperament afgeblust met veel ijs, tonic en een partje limoen.

Frisdranken
Diverse frisdranken

Gin Tonic

v.a. 3,90

Virgin mojito

5,50

Hibiscus mocktail

5,50

Piña Crodino

5,50

Limoen, munt & soda water of 7UP.
Vliesbloesemsiroop, appelsap, soda water & munt.
Crodino, ananassap & grenadine.

