Cocktails

Bieren
Grolsch pilsener 0,2l
Grolsch pilsener 0,3l
Peroni Nastro Azzuro
Grolsch Weizen
Grimbergen blond
Grimbergen dubbel
Wisseltap
Grolsch Session IPA 5%
Liefmans fruitbier

€1,65
€2,40
€2,25
€4,00
€4,00
€4,00
€2,75
€4,00

0,0% & LAAG ALCOHOLISCH
Grolsch Weizen 0,0% 30cl
Grolsch Radler 0,0%
Grolsch Radler 2,0%
Heineken 0.0%

€3,25
€2,75
€2,75
€2,50

Gedestileerd
COGNAC Courvoisier VS
Otard VSOP
WHISKEY Jameson Irish whisky
The Famous Grouse
Jack Daniels
Glenﬁddich 12y single malt
RUM
Bacardi Blanca
Bacardi Donker
GIN
Hendrick’s Gin
Gin Mare
Bombay Sapphire
LIKEUR Limoncello
Amaretto
Tia Maria
Baileys
Licor 43
Sambuca
Cointreau
D.O.M Benedictine
Grand Marnier

€4,00
€5,00
€3,25
€3,25
€3,25
€4,75
€3,25
€3,25
€5,00
€5,00
€4,50
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,75
€3,75
€3,75

PSV
Martini Bianco
Campari
Aperol
Grahams Port Ruby
Grahams Port Tawny
Sherry medium & dry

€2,95
€3,20
€3,40
€3,00
€3,00
€2,95

Crodino 0,0%
Finley Mojito 0,0%
Hugo 0.0%
Spritz 0.0%
Hendricks Gin Tonic
Bombay Gin Tonic
Gin Mare & tonic
Aperol Spritz
Limoncello Spritz
Hugo
Sicilian Spritz
Moscow Mule
Berry Sensation

€2,75
€3,65
€4,00
€3,65
€6,75
€5,75
€6,75
€4,95
€4,95
€4,00
€7,50
€5,50
€5,50

Frisdranken
Chaudfontaine Blauw of Rood
Coca-cola (Zero)
Sprite
Fanta orange
Fanta cassis
Appelsap
Fuse Tea Sparkling of Green
Finley tonic, bitter lemon of ginger ale
Fristi, Chocomel
Verse Jus d’Orange
Ranja, Kan Ranja
€1,00
San Pellegrino 0,75l
Aqua Panna 0,75l

€1,65
€1,65
€1,65
€1,65
€1,90
€1,90
€1,90
€1,90
€2,00
€2,50
€3,00
€3,80
€3,80

Warme dranken
Espresso
Espresso doppio
Espresso machiato
Lungo
Cappuccino
Latte machiato
Thee African rooibos, English breakfast, Green tea matcha, Green tea

€1,25
€1,75
€1,50
€1,50
€1,75
€2,00
€1,50

sencha, Classic earl grey, Juicy forest fruit, Peach mango, Refreshing lemon

Verse munt thee
Verse gember thee
Warme chocomel (slagroom +€0,50)

€1,95
€1,95
€2,00

Speciale Kofﬁe
Italian Coffee - Amaretto
Irish Coffee - Jameson Whiskey
French Coffee - Grand marnier
Spanish Coffee - Licor 43
Tia Maria Coffee
DOM Coffee

€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25

Mousserend

Vino Rosato

Maschio Spumante prosecco

epicuro rosato

€3,50 - €19,50 | Elegant, zacht
De Mashio Spumante is het paradepaardje onder de
prosecco’s met een ﬁjne, minuscule bubbel voor een
verﬁjnd mondgevoel

€3,50 - €17,50 | Fruitig, romig
Een fruitige rosé met aroma’s van rood fruit, bessen,
smaken van framboos en aardbei. Lekker voor op het
terras of bij pasta met huisgemaakte pesto.

Vino Bianco

Vino Rosso

Farina Bianco Veneto

Farina Rosso Veneto

€2,85 - €14,50 | Zacht, fruitig
Garganega en Trebbiano aangevuld met een beetje
Chardonnay. Deze heerlijke Italiaanse vino da tavola is
fris en fruitig, zacht en sappig tegelijk.

€2,85 - €14,50 | Soepel, sappig
Vino da tavola. Volop fruit in deze prachtige Italiaanse
rode wijn van Farina. De druiven Corvina en Rondinella
geven aroma’s van kersen en aardbei. Een mooie basiswijn om mee te beginnen.

Epicuro Pinot Grigio

€3,50 - €17,50 | Fris, bloemig
Rijp fruit van perzik en peer. Een heerlijk aperitief
of om te drinken bij geroosterde vis, pasta’s met
roomsaus, prosciutto of salades en calamari.

Principe de Viana Chardonnay

€4,30 - €22,50 | Fruitig, fris, barrel fermented
De kleur is kraakhelder, wat de zuiverheid van deze
wijn al deels verraad. In de geur wordt je verrast door
intense fruit aroma’s maar ook iets van witte bloemen.
Maar het is de smaak die deze Barrel Fermented
Chardonnay helemaal compleet maakt. Je proeft zo veel.
Ananas, mango, banaan, citroen en limoen maar ook
vers gebakken brood. Gaat perfect samen met diverse
soorten vis.

Farina Appassilento

€4,50 - € 23,50 | Vol, rond
Vol, zacht en aromatisch. Wilde bloem, groene appel
en ananas. Appassilento, staat voor a passo lento wat
betekend in een laag tempo. Het verlengde vergistingsproces proeft u terug in de goede lengte en diepgang van
deze wijn. blend van de Chardonnay, Garganega,
en Sauvignon Blanc. Lekker bij de visstoof, kabeljauw
en vitello tonato.

Nodo D’Amore €

€5,50 - €27,50 | Mineralig, complex
Vol, rijk, complex, verrassend citrusachtig met een
minerale en aanhoudende afdronk. Hints van tomatenbladeren die worden afgewisseld met zoete sensaties van
gekonﬁjte citroen, vanille en meidoorn. Sauvignon Blanc
en Chardonnay in de blend, waarvan 30% houtgerijpt in
kleine barriques. Heerlijk bij pittige gerechten zoals de
pasta met gamba’s, pancetta en spareribs.

Epicuro montepulciano d’Abruzzo

€3,50 - €17,50 | Zwoel, vol
Mooie robijnrode kleur met paarse hints. Intense
aroma’s van kersen en groene kruiden. Vol van smaak
en mooi in balans. Echte zwoele Italiaan met warm
en rond karakter. Lekker bij kipgerechten.

Epicuro primitivo puglia

€3,85 - €19,50 | Stevig, rond
Deze heerlijke Primitivo van Epicuro heeft een intens
donkerrode kleur. De geur zit barstensvol rijp fruit als
pruimen, kersen en specerijen. De smaak vol,rijk en
tegelijk zacht, met donker overrijp en zoetig fruit. Past
perfect bij stoofvlees, ander vlees en belegen kazen.

Valpollicella classico superiore

€4,50 - €23,50 | Rijp, intens
Intens robijnrode kleur. Tonen van overheerlijke
rijpe aardbeien en zure kersen vullen deze rijpe,
zachte wijn. Erg goed in balans. Perfect bij de tagliata di
manzo en vitello tonato.

masca del tacco “susumaniello”

€5,50 - €27,50 | Krachtig, elegant
Trakteer uzelf eens op deze stevige houtgerijpte wijn,
diepe robijnrode kleur met paarse tinten. In de neus
geuren van bosbessen en rijp rood fruit. Elegant en
krachtig met rijpe tannine. Met recht de topper van
onze wijnkaart! Heerlijk bij de carpaccio, vitello tonato
en pasta’s met champignons.

Grappa

La dolce festa

Walcher Grappa d’oro €4,00

€2,85 - €14,50 | Fris, zoetig
Lichte zoete witte wijn wat een klein feestje geeft
in de mond. Muskaat aroma’s zorgen voor een
verfrissende beleving.

Wordt gekenmerkt door de perfecte harmonie van
de edele noten van vanille met verse fruit aroma’s.

