bij de borrel
koud

bij de borrel
warm

friese borrelplank
oude kaas uit de buurt | Friese droge worst |
gemarineerde olijven

mandje bitterballen
8 stuks | mosterd
5,6 | extra bitterbal per stuk 0,7

10,8

De gezonde snack
paprika | wortel | snoeptomaatje | komkommer
hummus dip
7,5

Broodplank
twee soorten brood | smeersels | gerookte
amandelen
8,5

borrelhapjes mix
diverse warme hapjes | 10 stuks

Verse thee

Speciale koffie

4,5

6,5

netje kibbeling
remouladesaus
6,75

kaasstengels
van oude kaas | 8 stuks
6,2

nacho’s
kaas | rode ui | tomaat
dipsausjes
8,5

luxe frieten
zoete aardappelfriet | 2 sausjes

munt thee
				
munt thee met gember
		
munt thee met citroen
GEMBERTHEE
			
GEMBERTHEE met citroen
en steranijs
				
GEMBERTHEE met		
sinaasappel en kaneel

5,8

Vegetarische bitterGARNITUUR
vegetarische bitterballen | kaasstengels
heerlijk alternatief op de klasieker

borrel etagere

3,5

7,2

combinatie van lokale en wereldse lekkernijen
zowel warme als koude hapjes
kan ook vegetarisch
19,5

Voor erbij
APPELGEBAK

pink latte
latte macchiato met witte chocolade
siroop en prachtige roze melkschuim
Caramel dream
romige latte met caramelsiroop, caramelblokjes
en slagroom
Chai Latte
ambachtelijk geselecteerde kruiden in
combinatie met zwarte thee van de
hoogste kwaliteit
Molina Chai is een 100% natuurlijk product
tiramisu koffie
smaakt precies zoals een tiramisu, maar dan in de
vorm van een heerlijke latte
Sneker latte
Heerlijke latte met advocaat en chocolade

3,5

KERSEN MONCHOUTAART
3,5

HAZELNOOT GEBAK
3,5

MUFFIN UIT DE OVEN
chocolade of cranberry
3

ROOMBOTER CAKE
2

PORTIE SLAGROOM
0,5

ORANJEKOEK
3
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Koffie

thee

KOFFIE 			

2,6

KOFFIE GROOT			

3,5

CAPPUCCINO				2,8
CAPPUCCINO GROOT		

4

ESPRESSO				2,6
DUBBELE ESPRESSO		

3,5

LATTE MACCHIATO			

4,2

MACCHIATO				2,8
SNEEKER KOFFIE			

7

MET BEERENBURG

IRISH COFFEE 			

7

MET IRISH WHISKEY

FRENCH CAFÉ			

ENGELSE MELANGE
BOSVRUCHTEN
KEIZER 7 KOSTBAARHEDEN
perzik | rozenbloemblad
zonnebloembloesem
Groene thee
Groene thee lemon
Groene thee cactusvijg
ROOIBOS NATUREL
ROOIBOS CRANBERRY
ROOIBOS AFRICAN Citrus
STERRENMIX

7

MET GRAND MARNIER

SPANISH CAFÉ 			

een selectie van de mooiste losse thee
van ‘Fleur de Thee’ per glas: 2,6
EARL GREY

7

MET LIKEUR 43

Alcoholvrij

ZORGELOOS venkel
kamille
FRISSE NIEUWE DAG
munt | citroengras
verveine

PROSECCO,
TREVISO, ITALIE

CHARDONNAY,
FRANKRIJK

LAFAGE ROSE,
FRANKRIJK

CARLOS SERES RIOJA,
SPANJE

Frisse bubbel

Vette chardonnay uit
pays d’Oc
fles 26,5

Frisse rose uit de
Languedoc
fles 28,5

Prachtige volle wijn
uit Rioja
fles 29,5

glas 4,8 | fles 23,5

Mix en cocktails

diverse frisdranken vanaf 2,8
Ginger ale mocktail
ginger ale | steranijs | kaneel | sinaasappel
4,5
Crodino
heerlijk aperitief uit Italië
4
Virgin gin tonic
nona alcoholvrije gin | citroen | tonic
6,5

Biologische
frisdranken
Biologische frisdranken zonder e-nummers en
conserveringsmiddelen
in de smaken:
elderflower | gingerbeer | bitter lemon
3,10

APEROL SPRITZ
proef de italiaanse zon in een fris en bitterzoete
mix van Aperol, Prossecco en bruiswater
7.5
Luxardo limoncello spritz
het zalige, frisse Italiaanse drankje op basis van
citroen is nog verfrissender in combinatie met
prosecco en veel ijs
7.5
Campari tonic
bitterzoete dorstlesser in de mix met tonic. ultiem
op het terras
7.5
Gin tonic hendricks
met komkommer en fever tree tonic
11
Damrak
ladies special | met sinasappel
8,5
Gordon’s gin tonic
gordon’s frisse gin met limoen
7,5
Dark en stormy
gingerbeer | donkere rum
8,5
Mojito
donkere rum | munt | rietsuiker | limoen
9,5

Sekt (alcoholvrij), duistland
Sohnlein | picolo: 5,5
Frisse mousserende wijn | droge afdronk

Chardonnay, centre valley, chili
Aromo | glas: 4,2 fles: 19,5
lekker fris | droog | huiswijn

Golden muscat, westkaap,
zuid-afrika
Boschheuvel | glas: 4,2 fles: 19,5
halfzoet | lekker fris van smaak

Merlot, centre valley, chili
Las Condes | glas: 4,5 fles: 22
smaakexplosie | vols sap | rood fruit

Sauvignon blanc, languedoc,
Frankrijk
Domaine De La Baume | glas: 4,5 fles: 22
topwijn | jeugdig | fruitig | verfrissend
Pinot grigio, Roemenie
Calusari | glas: 4,2 fles: 19,5
frisse zomerwijn
Carmelle
Gamay Rosé | glas: 4 fles 19,5
Zuidwest Frankrijk | Gamay | fris | licht rosé

Cabernet sauvignon, centre
valley, chili
Aromo | glas: 4,2 fles: 19,5
Soepel | rond
Primitivo puglia italie
Moi | glas: 4,8 fles: 23,5
Vol | krachtig | kruidig
ingedroog rood fruit

