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‘SINGLE ESTATE’ - de focus bij deze Nederlandse coffee roaster ligt op het rechtstreeks samenwerken met hun
koffieboeren waardoor de boeren een eerlijke prijs voor hun bonen krijgen. Onze koffie komt uit Brazilië en wordt treffend
omschreven als: full body. creamy. dark chocolate.

Thee

koffie
Koffie/ Espresso €2.6
Cappuccino €3.0
Flat white €4.0
Latte Macchiato €3.5
Koffie verkeerd €3.2
Espresso Macchiato €2.7
Dubbele Espresso €3.6
Ice Coffee ‘Dalgona style’ €4.75

onze koffies kunnen ook cafeïnevrij
met havermelk (+€0.50)
SLAGROOMTRUFFEL van ‘Le Chocolat’ €3.0

‘Numi Organic Tea’ €2.8
diverse soorten
Verse Muntthee €3.3
Verse Gemberthee €3.3

Special Soda's
FEVER TREE €3.2
Indian Tonic (bittertje, citrus)
Mediterranean Tonic (zacht, floraal, licht)
Gingerale
Rivella €3.0
Ginger beer ‘Bundaberg’ (375ml) €5.0

Watertap
KRNWTR - gefilterd & gekoeld, bruis of plat
lokaal, duurzaam water zonder afval en transport
Plat/bruiswater fles/glas - service
I bij consumptie van andere dranken I

Naturfrisk (biologisch) €3.3
Orangeade, bomvol sinaasappel
Bitterlemon

Sap & Lemonades

Flesje plat/bruiswater los €2.0
Tafelfles 1L plat/bruiswater los €4.0

‘Kasteel Amerongen’ appel-peersap €2.8
Walden tomatensap €3.0
Vers geperste jus d’orange €4.2

Frisdrank €2.8

LEMONADES bruis/plat: €3.2
‘Roze Bunker’: Madame Gember of Vlierbloesem
‘Agroposta’: Aardbei of Citroen

Coca cola regular/ light/ zero
Fuze Tea Sparkling/ Green
Fanta Orange/ Cassis/ Sprite
Crodino Biondo
Fristi

Zuivel
Koude chocolademelk ‘Tony Chocolonely’ €2.9
Warme chocolademelk ‘Tony Chocolonely’ €3.0
met slagroom +€0.5

‘Roze Bunker’ - deze toffe siropen worden gemaakt
van vers fruit en kruiden, geoogst bij de boer
of gered uit de container. Ze produceren lokaal,
biologisch, circulair, tegen overconsumptie, vanuit
‘afval’stromen, of combinaties van meerdere tegelijk!

rookvrij terras - vraag gerust naar de rookzone
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‘WARSTEINER’ - wordt niet getapt in een bierglas, maar in de iconische Tulp met een mooie hoge schuimkraag.
Warsteiner wordt nog altijd gebrouwen volgens traditioneel recept en het eeuwenoude ‘Reinheitsgebot’. Gevestigd
in ‘Warstein’ wordt dit familiebedrijf met trots aangestuurd door Catharina Cramer, de 9de generatie. De ‘RBL Ann’,
‘Goodsack’ en ‘ODAVI’ gin worden gedistilleerd door de Pronckheer in Cothen.

Cocktails

Tapbier

GIN TONIC - FEVER TREE
‘Hendricks’/ Mediterranean tonic/ komkommer €9.75
‘Goodsack’/ Mediterranean tonic/ munt €10.5
‘RBL Ann’/ Indian tonic/ sinaasappel €11.5
‘ODAVI’/ Indian tonic/ aardbeien/ munt €11.5

Warsteiner, 5%, 0.25cl €2.95
Warsteiner, 5%, 0.40cl €4.95
Pater Linus Blond, 6.5%, 0.25cl €4.65
Tripel d’Anvers, 7.5%, 0.25cl €5.15
Konig Ludwig Weissbier, 5.5%, 0.30cl €4.65
Konig Ludwig Weissbier, 5.5%, 0.50cl €6.65

APEROL SPRITZ €8.75
Aperol - cava - bruiswater - sinaasappel
LIMONCELLO TONIC €8.5
Limoncello - Indian tonic - citroen

Flesbier

SANGRIA
Rode sangria naar eigen recept - verse vruchten
glas I karaf €8.5/ €27.5

Bruys Seltzer

nieu

premium craft seltzer van ‘Bruys’ 5%
verfrissend, volwassen, laag in caloriën
in Cothen gebrouwen met champagnegist
‘Perfectly Pure’ of ‘Zesty Lemon’ €5.5

Wijn

w

meer wijnen en omschrijvingen zie wijnkaart

BLOND & WIT
La Chouffe, 8% €4.7
IJwit Brouwerij ‘t IJ, 6.5% €4.8
Lowlander Organic Blond Ale, 4% €5.7
Lowlander White Ale, 5% €5.6
FRIS & FRUITIG
Brewdog Elvis Juice, 6.5% €5.5
IPA
Lowlander Indonesian Pale Ale, 6% €5.8

WIT
Pinot Grigio ~ ‘Baglio Normanno’, Italië €4.75/ €22.5
Chardonnay ~ ‘Calmel & Joseph Villa Blanche’ €5.75/ €27.5
Sauvignon Blanc ~ ‘Touraine’, Frankrijk €6.75/ €32.5

DONKER & TRIPEL
Natte Brouwerij ‘t IJ, 6.5% €5.5
Westmalle tripel, 9.5% €5.1

ROOD
Cabernet Sauvignon ~ ‘Domerval’, Frankrijk €4.75/ €22.5
Merlot ~ ‘Aimery’, VdP Doc’, Frankrijk €5.75/ €27.5
Syrah ~ ‘Hacienda Albae’, Spanje €6.75/ €32.5

0% & MINDER ALCOHOL
Warsteiner Herb, 0.5% €2.85
Warsteiner Radler, 2.5% €2.85
Van de Streek - Playground, 0.5% €4.7
Lowlander Witbier, 0% €5.0
Vrijwit Brouwerij ‘t IJ, 0,5% €4.6

ROSÉ
Grenache/Cinsault ~ ‘Calmel & Joseph Ultima’ €4.75/ €22.5
Côte de Provence, ‘Domaine des Féraud Cuvée Prestige’
bio
€6.75/ €33.0
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