
WĲN

TROIS GRENACHE rouge 3.95 / 18.95

Onze rode huiswijn is van de Grenache rouge. De wijn heeft een aardige body, met mooi rood

fruit en een aangenaam bittertje in de afdronk.

TERRA LINDA Syrah 4.50 / 21.95

Een klassieke Syrah met een volle zachte smaak en een lange afdronk.

MG CARMENERE RESERVA 5.95 / 29.50

Een volle krachtige rode wijn met een kruidige geur en de smaak van zwart fruit. Deze wijn is een

mooie begeleider van rood vlees en kazen.

ROOD

WIT
TROIS GRENACHE blanc 3.95 / 18.95 

Onze witte huiswijn is van de Grenache blanc gemaakt. Hij is fris, met mooi tropisch fruit.

Perfect op het terras, als aperitief en bij lichte voorgerechten.

LORIMER Semillion Chardonnay 4.15 / 20.75

Een Australische witte blend, fris van de chardonnay en heeft dikte en tropisch fruit van de

semillon. Een fijne wijn als aperitief, maar ook prima te combineren met salades en lichte

visgerechten.

TERRA LINDA Viura Chardonnay 4.50 / 21.95

Een mooie volle witte wijn van zowel de Viura en de Chardonnay druif gemaakt. Door de

houtlagering heeft hij een vol karakter en mooie vanille tonen in geur en smaak. 

Een echte eetwijn!

MANTEL Verdejo 5.25 / 26.95

Deze Spaanse wijn heeft aroma’s van tropisch fruit en zelfs een beetje bloesem. In de mond

zeer verfrissend en licht met een klein bittertje. Door dit bittertje gaat deze wijn top met schaal

en schelpdieren.

ZOETE CHATEAU HAUTE-FONROUSSE  4.25 / 20.95

Deze zoete witte wijn uit de Zuid Franse Bergerac wijnstreek is een levendige wijn met een

vol fruitig karakter. De perfecte balans tussen zoete en frisse tonen.

ROSE
TROIS GRENACHE gris 3.95 / 18.95

Deze rosé is van Grenache gris gemaakt. Het is een frisse stijl rosé. Hij is droog en heeft fruit

in de smaak. Perfect als aperitief en fijn bij lichte gerechten met vis en kip.

BUBBEL
FANTINEL ONE&ONLY prosecco 7.95 / 39.75

Hét voorbeeld van hoe prosecco kan smaken! Een elegante mousserende wijn met aroma’s van

bloemen, citroen, groene appel en peer. Een zachte mousse met lange afdronk en lichte body. 



BIER

PILS VEDETT BLOND 2.75 / 3 .50
VEDETT IPA 3.95 / 4 .95
VEDETT WHITE 3.95 / 4 .95

TAP

FLES
BIRD BIER 
Rumoerige roodborst ,  amber ale ,  fr is en frui t ig 4 .75
Dat is andere Koekoek, saison bier ,  b lond en fr is 4 .75
PRAGHT 
van onze dorpsbrouwer, bier van het se izoen 4.25
ALCOHOLVRIJ
0% bier van Heineken 3.50

COCKTAILS
THE NEW GIN&TONIC 7.95

met Catz gin, zoethout en l imoen 

MOJITO 7.50

een echte zoals hi j  hoort !

THUISCOCKTAIL - LEMON FIZZ 6.95 

perfecte mix met l imoncel lo & prosecco.  

MOCKTAILS
GIN&TONIC 0% 7.25
zonder alcohol ,  met deze topper :  SEEDLIP 

GEDESTILLEERD
LIMONCELLO VAN HARM 4.50
AMARETTO / BAILEYS / TIA MARIA / BACARDI / LICOR43 4.00
J .WALKER red / JAMESON / PORT 5.00


