APERITIEVEN
Pineau des Charentes
Porto wit (Kopke)
Porto rood (Kopke)
Porto Colheita

€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 7,60

(Kopke / ‘96 – ‘00)

Vermout Martini wit
Vermout Martini rood
Vermout Dolin rood
Aperol spritz (met cava)
Cava glas

€ 4,80
€ 4,80
€ 5,00
€ 7,40
€ 5,20
€ 25,00

fles
Supplement frisdrank

€ 2,00

Supplement vers fruitsap

€ 2,50

COCKTAILS
Mojito Hemmingway's klassieker
glas
€ 8,40
kan (± 5 glazen)
€ 32,50
Sangria Rood — zomer in een glas
glas
€ 7,00
kan (± 5 glazen)
€ 26,50
			
€ 8,40
Daiquiri

A LC O H O LV R I J

€ 5,80

kan (± 5 glazen)

Virgin Sunrise 		

Onze huisgemaakte variant op de appletiser.
Fijne bubbels, appeltjes en kaneel.

€ 8,60

Roze klassieker bekend uit Sex & The City.

Negroni 			

€ 8,80

Creatie van een Italiaanse graaf met gin /
vermout / campari.

€ 3,50

(6°): Goudblond abdijbier met een moutige, kruidige en lichtzoete smaak.

Moeder Overste 25cl / 33cl

€ 2,80 / € 3,50

(6,5°): Troebel goudamberkleurig bier met een complexe (fruitig, kruidig & zoet) smaak.
Een aanrader!

Vedett

€ 3,30

(33cl – 5,2°): Helder goudgele export met een fruitige smaak.

Super 8 Export

€ 3,30

(33cl – 5°): Helder goudgele export met een lichtbittere smaak.

Super 8 IPA

€ 3,50

(33cl – 6°): Hoppig amberkleurig bier met verfrissende citrus en pompelmoestoetsen.

Super 8 White

€ 3,30

(33cl – 4,8°): Lichtblonde, zacht smakende, vlotte doordrinker met een stevige schuimkraag.

Super 8 Saison

€ 3,30

(33cl – 4,8°): Troebel meergranenbier dat volgens de traditie werd gemaakt als
verfrissing voor de seizoensarbeiders op het veld.

Rodenbach

Virgin appelspritzer

Virgin Rose Ginger Fizz

€ 2,80

(25cl – 5,2°): Oervlaams helder donker roodbruin bier met een fruitige en lichtzurige smaak.

Kriek Mort Subite

€ 2,80

(25cl – 4,5°): Helder kersenrode gueuze-kriekbier.

€ 2,80

Gruut Amber

€ 3,60

L'arogante

€ 5,50

Russische combo met vodka, limoen en gember.

Cosmopolitan

Tongerlo Blond 33cl

(33cl – 6,6°): Biertje van de Genste stadsbrouwerij. Helder, donkeramberkleurig kruidig
en moutig.

€ 22,50

Vers geperst citroen- en sinaasappelsap
met een scheutje grenadine.

€ 8,20

€ 2,40 / € 3,00

(5,2°): Heldere goudblonde pils met een moutige, kruidige en lichtbittere smaak.

(25cl – 2,8°): Helder frambozenrood licht fruitbier.

De Cubaanse klassieker in een drankvrij jasje
met munt, limoen, rietsuiker en ginger ale.

glas

Primus 25cl / 33cl

Framboos St.-Louis

Virgin Mojito

Onze frisse versie van een klassieker met rum en
versgeperst sap van roze pompelmoezen & limoen.

Moscow Mule 		

SCHUIMERS OP DE FLES

Aperitief maison:
€ 5,40
↘ Coupe Fleur (roomer & cava)
Safari  
€ 5,20
€ 5,20
Pisang
€ 5,20
Campari
€ 5,20
Pimm’s
€ 5,50
Ricard
€ 7,00
Picon vin blanc
€ 5,80
Roomer
Sherry Medium (Osborne) € 4,60
€ 4,60
Sherry Dry (Osborne)
€ 4,40
Kirr
€ 5,40
Kirr Royale

VAN 'T VAT

BIEREN

€ 4,40

(33cl – 7,2°): Lichtblond bitter bier, ontstaan in la Roche-en-Ardenne en verfijnd in Gent,
met drie hopsoorten.

Gentse Tripel

€ 5,20

€ 3,80

(33cl – 8°): Typisch Gents geelblond bier met een lichtbittere en fruitige smaak.

Tongerlo Prior

(33cl – 8°): Lichttroebel geelblond abdijbier met een moutig en zoete smaak.

Gulden Draak

€ 5,40

€ 3,80
€ 4,00

(33 cl – 10,5°): Lichttroebel donkerrood/bruin bier met een zoete en fruitige smaak.

Fonkelende mocktail met rozensiroop, citroen,
vers gembersap en soda.

Cornet

€ 4,00

(33cl – 8,5°): Lichttroebel donkergoudblond, complex, bloemig, zoet, kruidig, evenwichtig.

Hapkin

€ 4,00

(33cl – 8,5°): Stoer geelblond bier met fijne bitterheid van saaz-hop en fruitige afdronk.

Duvel

GINS

Viven Master IPA

Artisanale Gueuze 3 Fonteinen (37,5cl)

Schots, inmiddels een klassieker, jeneverbes met toetsen van citrus en komkommer.

Biercee

€ 7,40

Uppercut

€ 9,20

Belgische gin met toetsen van citrus, koriander en lavendel.
‘The one with a real punch’, (± 50°) Belgische creatie met tal van kruiden
(aardbeiblad, netel, zoethout, verbena, ...).

Citadelle

€ 7,80

Brokers

€ 7,20

Artisanale Oude Gueuze Boon (37,5cl)

VOOR ONZE ANDERE STERKE DRANKEN:

zie pagina 6 –7

ROOD

WIJNEN

Artisanale Kriek Boon (37,5cl)

WIT

€ 6,40

(37,5cl – 6,5°): Lichttroebel-kersenrode gueuze-kriekbier met een complexe (zuur, fruitig,
houterig & verfrissend) smaak.

Chimay Blauw

€ 4,00

(33cl – 9°): Donkerbruin trappistenbier met een moutig, zoete & fruitige smaak.

Chimay Wit

€ 3,80

(33cl – 8°): Lichttroebel goudamberkleurig trappistenbier met een fruitige, kruidige &
lichtbittere uitgebalanceerde smaak.

Orval / Gerijpte Orval (> 6 maand indien voorradig)

€ 4,20 / € 5,20

(33cl – 6,2°): Troebel amberkleurig trappistenbier met een lichtbittere en zurige, fruitige &
kruidige smaak. Verfrissend! / Gerijpt: met meer smaak & volheid

Rochefort 8°

€ 4,20

(33cl – 9,2°): Donkerbruin trappistenbier met een complexe fruitige, zoete en moutige smaak.

Rochefort 10°

SILVERLINING zuid-afrika / Merlot – Cabernet Sauvignon
Zachtere, goed uitgebalanceerde wijn van de westkust van Zuid-Afrika.
Vlot drinkbaar — ideaal combineerbaar bij een grote variëteit van onze gerechten.

PALACIOS REALES spanje / Tempranillo
Iets krachtigere wijn uit ‘La Mancha’ in het hart van Spanje die perfect samengaat
met vleesgerechten.

SILVERLINING zuid-afrika / Chenin Blanc
Uitgebalanceerd wijntje, niet te zoet en niet te droog. Drinkt vlot, net als zijn rode
tegenhanger. Ideaal combineerbaar met tal van onze gerechten.
Drogere witte wijn met fruittoets, goed combineerbaar met vis- of lichtere gerechten .

DAIMON RIOJA spanje / Tempranillo & Garnacha druif
Droge rosé uit het baskische binneland met citrustoetsen en hinten van aardbei en
perzik. Perfect bij zomerse grillades en licht gekruide keuken.

LAURENT MIQUEL classic frankrijk / Grenache – Cinsaut
Vendages nocturnes – De druiven voor deze roséwijn uit de Languedoc worden 's nachts geoogst in constante omstandigheden. Hierdoor is de wijn zacht van smaak en zeer verfrissend.

Glas
Karaf ¼ liter
Fles

€ 4,20
€ 13,60
€ 18,80

zie krijtbord

Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel

FRISDRANK

Z IN IN IETS STERKERS?

€ 4,00

(33cl – 9,5°): Troebel goudgeel trappistenbier met een complexe kruidige en alcoholische smaak.

Achel Tripel

€ 4,00

WARME DRANKEN
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte
Zachte koffie

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 4,40
€ 3,20

€ 2,30
€ 2,30
€ 3,00
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,40

Caracoli, laagcafeïnehoudende koffie,
ook voor de gevoelige maagjes.

Pittige koffie

Tonic
Looza Appel/Ace/Sinaas
Cecemel / Fristi
Canada Dry
Sinaas Natuur
Huisgemaakte Ice Tea

€ 3,60

(33cl – 7°): Troebel donkerbruin trappistenbier met een complexe moutig en fruitige smaak.

Rimbaud

Water plat 25cl/1l € 2,30/€ 7,20
Water bruis 25cl/1l € 2,30/€ 7,20
Cola / Light / Zero
€ 2,30
Fanta / Sprite
€ 2,30
Ice Tea
€ 2,50
Bitter lemon
€ 2,50

€ 5,00

(33cl – 11,3°): Zwartbruin trappistenbier met een héél complexe zoete, fruitige, kruidige,
alcoholische en gebrande smaak.

(33cl – 8°): Lichttroebel goudblond trappistenbier met een fruitige en bittere smaak.

FINCA TERRA argentinië / Chardonnay
ROSÉ

€ 6,20

(37,5cl – 6,5°): Troebel-goudamberkleurige gueuze met een complexe (zuur, lichtfruitig
& verfrissend) smaak.

TRAPPISTEN

Wij matchen deze met een passende tonic (gasco, fever tree, schweppes pink pepper, ...) € 2,60

€ 7,00

(37,5cl – 6°): Helder geelblonde gueuze met een complexe (zuur, lichtfruitig, houterig
& kruidig) smaak. De champagne onder de gueuzen!

Franse gin o.b.v. 19 botanicals (o.a. koriander, viooltjes, kaneel…), gerijpt op Cognacvaten.
Zoals Britse humor: droog, met appelsien, citrus en zwarte peper-toets.

€ 4,20

(33cl – 8°) Frisse IPA uit West-Vlaanderen met 3 hopsoorten (Citra, Nelson sauvin & Merkur)

€ 7,80

Hendrick’s

WIJNSUGGESTIE:

€ 3,80

(33cl – 8,5°): Helder geelblond bier met een kruidige en fruitige smaak.

Warme chocomelk
Warme melk
Latte met rum en honing
Rumchoco
Irish Coffee
French Coffee
Grand Marnier / Cognac

Italian Coffee

€ 2,40

€ 2,50
€ 2,50
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80

Thee
Jardin Bleu

€ 3,00

Groene thee met aromatische blauwe
korenbloemetjes.

Malsala Chai

Zwarte thee of latte met gember. Kan ook
als Chai Latte, met warme melk i.p.v. water.

Kamille

Alleen maar échte bloemetjes!

Verse munt

Met echte muntblaadjes, versterkt met
gunpowder/muntmix.

Crumble Apple

Vruchtenthee op basis van gedroogde
stukjes appel en kaneel.

Bosbessen

Mengeling van hibiscus, druiven, vlierbessen, zwarte aalbessen en bosbessen.

Citrus – Appelsien

Onze variant op de klassieke citroenthee
met o.a. ook bloedappelsien , gojibessen
& saffloerbloesem.

