KOFFIE & THEE

Koffie 2,30
Espresso 3,00
Doppio 3,00 dubbele espresso
Cappuccino 2,70 espresso met melkschuim
Latte macchiato 3,00 espresso met véél melkschuim
Flat White 3,00 dubbele espresso met melkschuim
Met havermelk +0,30

Lekker met een taartje van Mien erbij!
Citroen-Merenque 3,50
Chocolade hazelnoot 3,50
Appel-noten voor 2 personen 5,95
Taart van de week 3,50

Groene, Zwarte, Jasmijn, Hibiscus-Gember of Kamille
Gember/Sinaasappel of Munt

ZUIVEL
Melk of karnemelk 2,00
Chocolademelk 2,95
warm of koud - met slagroom (+1)

FRISSE DRANKEN
Fritz- Kola 2,70
Fritz - Kola zonder suiker 2,70
Fritz - Citroen 2,70
Fritz - Sinas 2,70
Fritz - Druif 2,85
Fritz - Rabarber 2,85
Thomas Henry Tonic 4,00
Thomas Henry Vlierbloesem Tonic 4,00
Thomas Henry Ginger Beer 4,00

Sap van Horstink 2,95
Appel, appel-peer of appel-vlierbessen

Marie-Stella-Maris plat of bruisend 2,7 / 6

HUISGEMAAKTE LIMO
Ijsthee met munt en citroen 3.50
Magnolia uit het park 4.50
Gimber met rabarberprik en sinaasappel 5.50

Parallèle 45 - Paul Jaboulet Aîné Frankrijk - Bourboulenc, Marsanne |fles
39,50
Witte Rhone wijnen zijn sowieso zeldzaam en deze
is ook nog verdraaid goed gelukt. Een aromatische
wijn met mooi zuurtje en mineralen in de afdronk.

Kies - Kurt Angerer - Oostenrijk - Grüner
Veltliner | fles 39,50

WIT PER GLAS

Zoveel meer dan zomaar een Gruner Veltliner. Vol
mineralen en ook sappig met smaken van appel,
perzik, bloesemhoning en een lichte kruidigheid.

Iessel Wit - Wijngoed Montferland - Johanitter
Solaris
glas 4,75 | fles 24,50

Vila Santa - João Portugal Ramos –
Portugal - Rabo de Ovelha, Roupeiro | fles
27,5

Gedroogde thee van April 2,5
Verse thee 3,00

WIT PER FLES

Op steenworp van Doetinchem gemaakt: een fijne droge witte
wijn, fris en fruitig en altijd goed.

Souvignier Gris - Wijngoed Montferland
glas 4,75 | fles 24,50

Dit is jouw wijn als je van Pinot Gris houdt! Een mooi volle en lokale
wijn. Gerijpt op houten vaten met lekker wat kruidige tonen en rijp
fruit.

ROOD PER GLAS
Cuvée Huis Bergh - Wijngoed Montferland - Regent
glas 4,75 | fles 24,50
Een fijne lichte en fruitige rode wijn. Toegankelijk en van eigen
bodem!

Wals Rood Barrique - Wijngoed Montferland - Regent
glas 4,75 | fles 24,50
Het paradepaardje van Leon Masselink! In deze klassiek gemaakte
krachtige rode wijn - met 18 maanden houtrijping - zitten alleen
zijn mooiste druiven.

ROSE PER GLAS
Rose Bubbel Regent - Wijngoed Montferland - Regent
glas 5,50| fles 32,50
Een heerlijke mousserende prosecco, met subtiele bubbel en zachte
aroma's van fruit

Lekker zonnig en fruitig is deze Portugees. Een
vrolijke toegankelijke wijn.

Olli - Feudo Maccari - Italië - Grillo | fles
34,50
Vol van smaak met voldoende frisheid en tonen van
perzik en citrus. Monique’s favoriet!

ROOD PER FLES
Parallèle 45 - Paul Jaboulet Aîné Frankrijk - Grenache, Shiraz | fles 38,50

Een heerlijke Cotes du Rhone vol drop, rood fruit en
een zachte houttoon

Vila Santa - João Portugal Ramos –
Portugal - Aragonez, Trincadeira | fles
27,50

Een elegante maar volle wijn met zachte tannines

Trentangeli – Tormaresca – Italië Aglianico, Cabernet Sauvignon | fles 49,50
Vol diepgang, fruit en een lange afdronk. Een
ongefilterde wijn, die zowel 12 maanden op hout
rijpt als nog 8 maanden in de fles.

Côte d’Or - Louis Jadot - Frankrijk - Pinot
Noir | fles 54,50
Elegant en sappig met kersen, donkere bessen, fijne
tannines en een hint van toast en specerijen.

BIER VAN DE TAP

Bekijk onze menukaart &
bestel direct via de QR code op tafel.
Kom je er niet uit?
Vraag dan om hulp door even naar ons te
zwaaien. We helpen je graag!

Pils 5,3 % - Swinckels - 2,99
Hoppig, fruitig en kruidig

BLOND

BIER OP DE FLES

Bloesemblond 6,2% - Gebrouwen door Vrouwen 5,50

Bloesemblond is een blond bier met vlierbloesem. Het perfecte bier
om de bloemetjes mee buiten te zetten.

Willemken 5,8% – Brouwersnos - 4,5
“Willemken” is een heerlijk kruidig, licht fruitig bier met vleugje
tropisch fruit

WITBIER EN WEIZEN

Mien's cocktail:
Cointreaiu,Rabarber & Gimber,
7,50
Gin Tonic:
Hendricks, Tomas Henry & komkommer
7,50

Weihenstephaner 5,4% - 4,25
Gewoon de lekkerste Weizen

Witte trappist 5.5% - La Trappe - 4,25
Het eerste trappistenwitbier van de wereld. Goed doordrinkbare,
bruisende en frisse dorstlesser.

TRIPEL
Trippel 8,5% - La Trappe - 4,50
Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblond met een
witte schuimkraag. Een volle smaak met een
kandijzoet en licht moutig karakter.

Modien Muiter 9% - Brouwersnos - 4,50
Het eerste trappistenwitbier van de wereld. Goed
doordrinkbare, bruisende en frisse dorstlesser.

DUBBEL
Quadrupel 10% - La Trappe - 5,50
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar en stevig
met een volle, verwarmende, intense smaak. Moutig
met zoete tonen en een lange, zachte afdronk.

Brok in de keel 10% - Bronckhorster
Brewery - 5,50
Warm, krachtig en robuust met een geur van gedroogd
fruit en karamel. In 2018 is deze dubbelbock verkozen
tot het lekkerste bockbier van Nederland.

IPA

NOLOW

OuRIDGEinale 6% - Bronckhorster Brewery - 5,50

Slimme Rhakke 2,5% - Bronckhorster
Brewery - 4,50

Licht bitter en fruitig met tonen van tropisch fruit en grapefruit.

Frolijke Frans 4,8% - Brouwersnos - 4,00
Heerlijk fris en fruitig van smaak met een klein bittertje met nuances
van mandarijnen.

Bird of Prey 5,8% - Uiltje - 5,50

Bekijk onze borrelkaart
voor de
betere ballen
en ander lekkers!

BIER OP DE FLES

Krachtig en smaakvol met een uitgesproken hopkarakter. Het
tropisch fruit komt je tegemoet.

Dit bier is een en al verrassing. De smaak van bier met
fruitige tonen van meloen en een lichte hopsmaak.

IPA 0% - Bavaria - 3,50
Een toegankelijk fris, fruitig en hoppig bier, gebrouwen
met zuiver mineraalwater uit eigen bron.

Radler 0% - Bavaria - 3,50

AMBER

Licht troebel, fruitig, gebalanceerd zoet met
aangename frisse afdronk en fijne schuimkraag.

Ne toffen 3,5% - Brouwersnos - 4,00

Pils 0% - Swinckels - 3,00

Een heerlijke doordrinker, met tonen van karamel en noten. Zacht,
fris en tof is dit amberkleurig bier.

Een uitgesproken, fris en verfijnd alcoholvrij bier met
een verrassende hoppige geur en zacht moutige smaak.

NIET TE VATTEN...
De Groene Buizerd 5% - Bronckhorster & Feestfabriek
Dit hennepbier is niet hallucinerend maar wel geest verrijkend!

Weizen 0,5% - Weihenstephaner - 3,00
Dit goudgele, alcoholvrije tarwebier smaakt net als een
premium tarwebier: pittig, fris en rond.

