
fingerfood
BITTERBALLEN 
echte rotterdamse bitterballen (6)  — 5,5
van de vegetarische slager (6) vega  — 6,5

CROQUETJES     — 5,5
rucola-kaas croquetjes (6)  vega

KAASSTENGELS     — 6,5
oude kaas in krokant jasje (6)  vega

XL GARNALEN     — 7,5
garnalen in tempurabeslag (6)

KIP      — 5,5
kipkluifjes uit de oven (6)

LANDBROOD     — 5,5
met 3 smeersels

FINGERFOOD PLANK    — 13,5
old rotterdam kaas, gedroogde ham, 
gerookte zalm, olijven en landbrood 
met smeersels

LEFFE BLOND     — 4,5
blond abdijbier met een vleugje bitterheid
leffe tripel     — 5
hoogblond abdijbier met rijk aroma 
duvel      — 4,8
subtiel bitter met uitgesproken hop
Karmeliet     — 4,8
goudgele tripel met fruitige aroma’s
pauwel kwak     — 4,8
fruitig met zoethout en licht bittertje
la chouffe blonde    — 4,8
verfrissend, kruidig en licht hoppig
la chouffe houblon ipa   — 5,5
bitter en fruitig met 3 soorten hop
liefmans fruitesse    — 4
licht zoet met fruitige accenten
corona     — 4,5
verfrissende pilsener, fruitig met lichte body
alcoholvrij/arm
dommelsch     — 3,6
soepele en subtiele pilsner
leffe blond     — 3,8
fruitig en bloemig abdijbier
Hoegaarden radler    — 3,6
verrassend zacht met frisse citrus
beck’s blue     — 3,6
mild bitter en aangename afdronk

hertog Jan Pils     vanaf — 2,8
stevig goudblond met fijne bittere afdronk
Hertog Jan Weizener  vanaf — 3,8
verfrissend robuust tarwebier           

Leffe Dubbel     — 3,8
abdijbier met een volle lichtzoete smaak
Wisseltap     — 3,8
2 wisselende tapbieren passend bij 
het seizoen

bieren

gedistilleerd
gin      vanaf — 5,5

gordon’s,tanqueray, hermit’s bobby’s, hendricks

whisky     vanaf — 4
ballentines, johnny walker red, famous grouse, 
jack daniels, glengrant, johnny walker black

vodka      vanaf — 4
absolut, kettle one

rum     vanaf — 4
baccardi, pampero

digestief    vanaf — 4
grappa, calvados, cognac vsop grand cru

likeuren    vanaf — 4
baileys, tia maria, amaretto, frangelico, cointreau, 
dom, liquor 43, drambuie, sambucca, grand 
marnier, limoncello

diverse    vanaf — 3

port, sherry, vermouth, campari, aperol, jonge/
oude jenever, vieux, corenwijn

Herrie      — 4
laag gegist ism Herman den Blijker
seven hops ipa    — 4,5
double pale ale vol tropisch fruit
noordt single    — 4,2
fris tarwebier met tonen van limoen
noordt tripel     — 4,5
toegangelijk met tonen van geel fruit

tap fles

rotterdams

high beer    — 19,5

proeverij van 
4 rotterdamse bieren 
stadsbrouwerij noordt
rotterdamsche bitterballen
rotterdamsche oude kaas
brood van jordy met smeersels
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