
Drankenkaart

WARME DRANKEN

KOFFIE
Espresso(24cl)         € 2,50
Espresso déca          € 2,50
Ristretto(12cl)          € 2,50
Cappuccino                 € 3,00
Cappuccino déca      € 3,00
Latte macchiato        € 3,20
Latte met een smaakje
(hazelnoot, caramel, speculoos)       € 3,80

Warme chocomelk     € 3,00

OXFAM THEE
Bio zwarte thee                  € 2,50
Bio groene thee                 € 2,50
Bio groene thee/munt     € 2,50
Bio Earl Grey                       € 2,50
Bio bosvruchtenthee        € 2,50

Rood (Columbia Crest Grand Estates cabernet sauvignon ) per fles € 24,00

Wijn uit het Noordwesten van de VS: de Columbia Valley in Washington State.
Columbia Crest is daar de toonaangevende producent.Grand Estates duidt op de betere 
wijngaarden van het bedrijf. Hoofdzakelijk cabernet sauvignon, aangevuld met merlot 
(naar Bordeaux-voorbeeld). In de neus zwart fruit en vanille. Volle rode wijn met rijpe 
zachte tannines. Goed bij het betere vleeswerk: rund, lam, wild.
               
Huiswijn rosé (Domaine Guillaman ‘Rosé de Pressée’ – IGP Côtes de Gascogne) 
per glas € 4,00  –  per fles € 18,00
 
Deze persrosé uit de Gascogne streek in Frankrijk wordt gemaakt van de druiven caber-
net sauvignon en merlot. Persrosé betekent dat de schillen van de druiven enkel tijdens 
het persen hun kleur kunnen afgeven; daarom is deze rosé licht van kleur.Fruitige neus 
met agrumes, fris en licht in de mond. Ideaal op warme zomerdagen, bij bbq, burgers, 
tortilla’s.

Bubbel: Cava Villa Clara brut - per glas € 5,00 – per fles € 22,00

Cava wordt gemaakt in Spanje, vooral in Catalonië, volgens de metodo tradicional: 
tweede gisting op de fles, zoals champagne. Macabeo en parellada zijn allebei traditi-
onele cava-druiven; ze zitten allebei in deze cava. Deze cava is een echte brut: lekker 
fris en droog, met aroma’s van appelbeignet en citroen. Fijne bubbeltjes in de mond en 
frisse aangename zuren. Goed als aperitief, bij buffet, tapas, kaas- en garnaalkroketten.

APERITIEVEN   DIGESTIEVEN
Martini bianco      € 4,00  Baileys      € 5,00
Martini rossato     € 4,00   Cointreau      € 6,00
Campari (puur)     € 4,00  Grand-Manier     € 6,00
Kir Royal                € 6,00  Cognac (Baron Otard VSOP)   € 7,00
Bink Gin (puur)     € 7,00  Whisky (Glennfiddich Single 
     Malt Scotch Whisky 12YO)    € 7,00

     KOFFIE MET PIT
     Amerikaanse koffie (baileys)    € 7,50
     Franse koffie (cognac)    € 7,50
     Ierse koffie (whisky)       € 7,50

But 
first...



FRISDRANK    BIOSAPJES ‘DE DRIE WILGEN’
Spa reine 25cl              € 2,40   Appel                             € 2,60
Spa reine 1l                  € 6,50   Appel-kers                    € 2,60
Spa bruis 25cl              € 2,40   Appel-peer                   € 2,60
Spa bruis 1l                  € 6,50  Sinaasappel                 € 2,60
Cola                               € 2,40
Cola zero                     € 2,40
Fanta                             € 2,40
Sprite                            € 2,40
Ice tea                           € 2,60
Ice tea green               € 2,60
Schweppes agrum      € 2,60
Schweppes tonic         € 2,60
Fristi                              € 2,60
Cecemel                       € 2,60

     BIEREN OP FLES
     Jupiler    € 2,40
     Jupiler 0.0 %   € 2,40
     Lindemans Kriek  € 3,00
     Vedett    € 3,00
     Duvel    € 3,80
     Westmalle Trappist  € 3,80
     Gouden Carolus Classic € 3,80
     Corsendonk Agnus  € 4,00
     Karmeliet Tripel  € 4,00
     Gageleer blond  € 4,50
     Westmalle Tripel  € 4,50

     BIEREN BROUWERIJ ‘HET NEST’
     Koekendam 6.5 %  € 4,00
     Schuppenboer  8.0 %  € 4,00
     Klevere tien 10%  € 4,50

WIJNEN

Huiswijn wit (Valdelagunde Rueda) per glas € 4,00  –  per fles € 18,00

Rueda is een moderne wijnstreek aan de Duero rivier in Spanje. Men focust op 
witte wijn van de lokale druif verdejo. Deze Rueda is een echte fruitbom in de 
neus, heel perzik-gedreven. In de mond fris en droog, met aroma’s van steenfruit, 
zoete appel en frisse citrus-afdronk. Fruitige terraswijn, ook goed bij tapas, paella, 
tomaat-garnaal, mediterraanse slaatjes, exotische keuken.

Wit Oxfam (Koopmanskloof Chardonnay) per fles € 20,00

Gebotteld in Zuid-Afrika. Een fruit gedreven chardonnay, met in de neus levendi-
ge tropische aroma’s, limoen enoranjebloesem. Harmonieus mondgevoel, met 
volle body en frisse finale. Lekker bij slaatjes en exotische vis- en kipgerechten, 
en perfect als aperitief.

Wit (Tenuta Sant’Antonio ‘Scaia’ – IGT Trevenezie) per fles € 24,00

Deze Scaia van het wijnhuis Sant’Antonio komt uit de streek Trevenezie, het 
achterland van Venetië  in Noord-Italië. Blend van de bekende druif chardonnay 
met de lokale druif garganega. Expressieve neus met fruit en bloesem. Volle witte 
wijn met aangename zuren en lange afdronk.                Aanrader bij de keuken van 
Noord-Italië: antipasti, vitello tonnato, pasta vongole, risotto, pasta carbonara.

Huiswijn rood (Rood Cantine Paradiso ‘Sant’Andrea’ primitivo )  
per glas € 4,00  –  per fles € 18,00

De regio Puglia (Zuid-Italië) en de lokale druif primitivo zijn de laatste jaren 
enorm in opkomst. Deze Sant’Andrea primitivo heeft een uitnodigende neus met 
geconfituurd fruit. Heel zacht en zoetig in de mond, sappige en fruitige afdronk. 
Lekker bij pasta en pizza, stoofpotjes, ribbekes, vlees met compote of fruit.

Rood Oxfam (Koopmanskloof Pinotage) per fles € 20,00

Gebotteld in Zuid-Afrika. Deze intense pinotage draagt aroma’s van granaatap-
pel, vlierbes en groene kruiden.Harmonieus in de mond, met een frisse aanzet, 
mooi fruit, fijne zuren, zachte tannines en een koffietoets in de afdronk. Lekker bij 
pittige kaas, kruidige stoofgerechten, gebraad en BBQ.

Every empty bottle is filled 
with a great story


