Bierkaart
Van de tap

Budweiser.
25cl/2,50
50cl/4,75
Een dorstlessende, verfrissende Lager met veel koolzuur en nauwelijks bitterheid.
The King of Beers, is gebrouwen met 30% rijst, dat zorgt voor het verfrissende crispy karakter.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis en vleesgerechten.
Drinkmoment: Terras, in goed gezelschap, gezellig met je vrienden en bij het eten. Altijd!
Hertog Jan.
25cl/2,65
Krachtige smaak vol karakter met een volle schuimkraag.
Een mooie ronde smaak met bittere afdronk.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis en vleesgerechten.
Drinkmoment: Genieten doe je niet alleen dus, in goed gezelschap en bij het eten.

50cl/5,25

Hertog Jan Weizener.
`
30cl/3,50
50cl/5.50
In de volmondige lichtzoete en frisse smaak proef je de hop , tarwe en frisse gist, de koriander en een klein
beetje sinaasappelschil, alles bij elkaar is het een eigenzinnig bier.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Terras, barbecue, in goed gezelschap en bij het eten.
Leffe Blond.
30cl/3,75
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier. Dit bier is soepel van smaak en licht bitter in de finish.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Terras, in goed gezelschap en bij het eten.
Tripple Karmeliet.
30cl/4,75
Tripel Karmeliet is een wereldberoemde Tripel gebrouwen van gerst, tarwe en haver volgens een recept uit
1679. De goudgele bier heeft een enorme fluffy schuimkraag en zit vol verfijnde fruitige aroma's.
Spijzen: Vette vis, gekruide gerechten, vleesgerechten, pittige en belegen kazen, zoete desserts.
Drinkmoment: Bij haardvuur en in goed gezelschap. Voor de levensgenieters.

Wisseltap

Maart, april & mei.
Hertog Jan Lentebock.
30cl/3,75
Heeft een fruitige smaak en een stevige afdronk.
Het bier is goudgeel van kleur en is uitermate geschikt om de komst van de lente te vieren.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vleesgerechten, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Terras, met vrienden en bij het eten.
Juni, juli & augustus & september
Leffe Ruby.
30cl/3,75
Leffe Ruby heeft een fraaie rode kleur. Dit fruitbier zit vol aroma's van hout en rood fruit. Leffe Ruby is een
verfrissend bier met heel delicate tonen.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Terras, met warm weer, in goed gezelschap en bij het eten.
Oktober en november, december, januari en februari
Bockbier
30cl/3,75
Bij Hertog Jan brouwen ze het bockbier natuurlijk op de eigen manier.
Niet ondergistend, zoals in Duitsland, maar bovengistend.
Hierdoor is het robijnrode bockbier bitterzoet en zit vol aroma's.
Het bockbier van Hertog Jan smaakt uitstekend vers.
Spijzen: Gekruide gerechten, vleesgerechten, wild, pittige en belegen kazen en zoete desserts.
Drinkmoment: Haardvuur, In goed gezelschap en bij het eten.
Bier van de Maand.
Vraag onze medewerkers.
Iedere maand hebben we prachtig biertje van de tap.

30cl/3,75

Van de fles

Hertog Jan Bastaard
3,25
Hertog Jan Bastaard Gember & Citroen is een verfrissende Radler met 2,7% alcohol. Het is een 100%
gebrouwen Radler. Ook de vruchtenlimonade is namelijk gebrouwen met biergist. Hierdoor is de Bastaard
duidelijk bieriger en minder zoet, dan veel andere varianten.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Terras, in goed gezelschap, dorstig weer en bij het eten.
Hertog Jan Grand prestige
4,25
Wordt gebrouwen met vier verschillende soorten mout.
In de rijpe, volle smaak proef je zowel bittere tonen van chocolade en koffie als zoete
tonen van karamel en rozijnen.
Met recht het kroonjuweel van Hertog Jan
Spijzen: Gekruide gerechten, vleesgerechten, pittige en belegen kazen, zoete desserts.
Drinkmoment: Haardvuur, bij het eten, heerlijk als laatste klets om de avond af te sluiten.
Hertog Jan Karakter
4,25
Hertog Jan Karakter komt voort uit het dilemma van Arcen. De brouwers van Hertog Jan hadden twee
prachtige bieren gebrouwen met bijzondere hop en mout. Bierliefhebbers mochten hun favoriet kiezen. Dat
werd de Hertog Jan Karakter, een bovengistend, zeer fruitig bier met een duidelijke moutsmaak.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, vleesgerechten, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Haardvuur, in goed gezelschap met echte vrienden en uiteraard bij het eten.
Corona
5,00
Corona Extra van Grupo Modelo is een bier van lage gisting, met een alcoholpercentage van 4.6%.
Het bier heeft een frisse en zoete smaak.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen
Drinkmoment: Terras, lekker met je vrienden om pijpjes pils te tikken dus, in goed gezelschap.
Franziskaner Hefe-Weissbier Naturtrub
Dit tarwebier is elegant en fijn verfrissend.
Koperkleurig en flink aromatisch met hinten van banaan en citrus.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen
Drinkmoment: Terras, in goed gezelschap, en heerlijk met je vrienden.

6,00

Goose Island IPA
3,75
Deze smaakvolle IPA van Goose Island Brewery in Chicago is vol van smaak met aroma's van perzik en ver
weg wat dennennaalden. De hopbitterheid komt je tegemoet bij het inschenken en proef je ook direct terug
in de eerste slok.
Spijzen: Vette vis, gekruide gerechten, vleesgerechten, pittige en belegen kazen en zoete desserts.
Drinkmoment: Terras, In goed gezelschap en genietmomenten.
Pauwel kwak
5,25
Een iconisch amberkleurig bier van brouwerij Bosteels. Dat komt door het smaakvolle bier, maar zeker
ook door het bijzondere glas. Het zogenaamde koetsiersglas heeft de Pauwel Kwak veel bekendheid
gegeven.
Spijzen: Vette vis, gekruide gerechten, vleesgerechten, pittige en belegen kazen en zoete desserts.
Drinkmoment: Haardvuur, in goed gezelschap en bij het eten.

0.0% Bieren

Hertog Jan 0.0
2,40
Een verfrissende dorstlesser zonder alcohol.
Dit alcoholvrije bier wordt gebrouwen met alcohol. De alcohol wordt later onttrokken.
Hierdoor heeft dit bier de karakteristieke biersmaak behouden.
Je proeft de zachte zoetheid van de mout en de frisse kruidigheid van de hop.
Eindelijk een alcoholvrij bier met smaak.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vleesgerechten, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Iedere moment is geschikt voor deze frisse alcoholvrije pilsener.
Franziskaner 0.0
Een alcoholvrij tarwebier. Het bier is gebrouwen met natuurlijk ingrediënten.
Gerstmout en tarwemout, geselecteerde hoppen en kristalhelder brouwwater.
Fruitige aroma's met een frisse, fruitige, licht zoete smaak.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vleesgerechten, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Iedere moment is geschikt voor deze frisse alcoholvrije pilsener.

5,25

Hoegaarden Radler 0.0
3,25
heeft de smaak en het verfrissende karakter van de Hoegaarden Radler. Het enige dat ontbreekt is de
alcohol. Maar dankzij de verfrissende mix van citroen en limoen merk je daar niks van.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vleesgerechten, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Heerlijk als het zonnetje schijnt en u geniet op ons geweldige terras aan het water.
Hoegaarden Rose 0.0
3,25
Een fruitig Witbier. Hij mag dan roze kleuren, het blijft een echt Witbier. Als extraatje heeft dit rosébier de
zachte smaak en subtiele kleur van frambozen.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vleesgerechten, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Heerlijk als het zonnetje schijnt en u geniet op ons geweldige terras aan het water.
Leffe blond 0.0
3,45
Het is het eerste abdijbier dat geheel zonder alcohol is gebrouwen. 'Het alcoholvrije bier blijft trouw aan de
kwaliteit en authenticiteit van de bekende alcoholhoudende bieren', zo zeggen ze bij Leffe.
Spijzen: Salades, kip en gevogelte, witvis, vleesgerechten, jonge en romige kazen.
Drinkmoment: Voor de Bobper die ook wil genieten van een perfect alcoholvrije blond.

Witte wijnen

Glas
Liefraumilch.
3.60
Land: Duitsland.
Smaakbeschrijving: Voor wie van een zachte, fruitige smaak houdt,
is dit een heerlijke, lichte borrel- en feestwijn.
Lekker bij: Past bij allerlei hapjes en ook bij verse aardbeien.

Fles
18,50

Croix d’or Sauvignon Blanc.
3,75
Land: Frankrijk.
Smaakbeschrijving: Een frisse strak droge wijn met aromas van steenfruit,
vijgen en hints van een groene peper.
Lekker bij: Salades, vis of heerlijk als borrelwijn.

19.25

Croix dór Chardonnay.
3,75
19,50
Land: Frankrijk.
Smaakbeschrijving: Een aantrekkelijke blend van de Chardonnay, en de milde fruitige terret,
De maakt de wijn soepel, met tonen van appel en citroen. Een klein bittertje tijdens de afdronk.
Lekker bij: Salades, kip, vis of heerlijk als borrelwijn.
Il Cigno Pinot Grigio.
23,40
Land: Italië.
Smaakbeschrijving: In de geur hinten van wit fruit zoals appel en peer.
De smaak is deze iL Cigno zacht en rijp met een zeer zachte smaak.
In de afdronk proeven we de Pinot Grigio druif, bloemen, licht citrus, wit fruit en zachtheid.
Lekker bij: Lichte rood vlees, en vegetarische gerechten en uitstekend als borrelwijn.
Torres Mas Rabell Garnacha.
26,10
Land: Spanje.
Smaakbeschrijving:
Heerlijke aromatische vrucht van geurige appels, ananas, perzik en citroen met zachte, sappige
volheid in de mond.
Lekker bij: Schaaldieren, lente groenten, salades en pastagerechten.
Peter & Peter Riesling Trocken.
32,30
Land: Duitsland.
Smaakbeschrijving:
Elegante wijn met de aroma’s van wit fruit. De smaak is lekker fruitig en fris met een
geraffineerd zoetje.
Lekker bij: Wit vlees en zoete gemarineerde gerechten of als borrelwijn bij live muziek.
Marques de risclal verdejo.
34,50
Land: Spanje.
Smaakbeschrijving:
Deze heerlijke fruitige en frisse witte wijn is volledig gemaakt met de Verdejo druiven. De druiven
worden met de hand geplukt in de vroege ochtend. Hierdoor krijgt men meer frisheid in de druif.
De wijn is aromatisch en zacht, heeft tonen van exotisch fruit, appel, peer en citrus.
Lekker bij: Vis, salades en kipgerechten.
Joseph Drouhin Chablis, Les Clos Grand Cru
89,00
Land: Frankrijk.
Smaakbeschrijving:
Deze wijn toont het beste wat het Chablis gebied kan voortbrengen.
De wijn is bleek goudgeel met groene tonen. In de neus zeer verfijnd met aroma’s van lelies,
honing en citroen. Ongekende diepte en fluwelen mondgevoel met een intense afdronk.
Lekker bij: Vis, Salades, licht rood vlees en kip.
Maar de echte wijnliefhebber geniet altijd van deze eenzame hoogstaande top wijn.

Rose wijnen

Glas

Fles

Croix dór rosé.
Land: Frankrijk.
3,75
19,25
Smaakbeschrijving: Een frisse en fruitige wijn met geuren van bosbessen en veldbloemen.
De soepele en frisse smaak is elegant en lekker droog.
Opmerkelijk goede balans tussen fris rood fruit,
Lekker bij: Als Aperitief, voor het terras en bij lichte lente en zomergerechten.
Aix Provence.
29.25
Land: Frankrijk.
Smaakbeschrijving: De koelere nachten zorgen verder voor een uitgebalanceerd rijpingsproces.
Delicaat parfum van rijpe mandarijntjes, frambozen en bosaardbeitjes.
In de smaak een ode aan rood bosfruit, kersen, aardbeien en verse vijg en dit alles zeer verfijnd
en ingetogen.
Lekker bij: Als Aperitief, voor het terras en bij lichte lente en zomergerechten.
Voor de mensen die een waanzinnig glas rosé weten te waarderen.

Rode wijnen

Glas
Fles
Croix dór Merlot.
3,75
19,25
Land: Frankrijk.
Smaakbeschrijving: Deze wijn is gemaakt van de enorm populaire Merlot druif.
Donkerrood met iets paars in de rand. Fruitige geur met een verleidelijk aroma.
Een smaak van rode vruchten zoals, bramen, kersen en aardbeien met indrukken van kruiden.
De wijn is delicaat, zeer aangenaam en heeft een lange nasmaak met een goede balans.
Lekker bij: Als borrelwijn, en uitermate geschikt bij rood vlees gerechten en bij lichte sauzen.
Croix dór Cabernet Sauvignon.
Glas
Fles
Land: Frankrijk.
3,75
19,25
Smaakbeschrijving: Croix d'Or Cabernet Sauvignon is een prachtige wijn met zachte geuren van
zwarte bes en cederhout. De smaak is fruitig, rijk en elegant met een lange afdronk.
Deze wijn heeft een luxe uitstraling.
Een toegankelijk wijn en een echte doordrinker voor iedereen.
Lekker bij: Als borrelwijn, en uitermate geschikt bij rood vlees gerechten,
wild en bij zwaardere sauzen zoals pepersaus.
Torres Mas Rabell Temppranillo
24,25
Land: Spanje.
Smaakbeschrijving: Heeft een diepe robijnrode kleur. In het bouquet komen volle,
complexe geuren van de Mediterranée tot uiting met overvloedige tonen van kruiden en bramen.
Fluweelachtige tannine treft men aan in de smaak met elegante tonen van zoethout en klein
donker bosfruit (bramen en bosbessen)
Lekker bij: Vlees en grill gerechten en traditionele groenten.
Il Cigno Sangiovese.
27,65
Land: Italië .
Smaakbeschrijving: Deze wijn is gemaakt van 100% Sangiovese druiven en is de nieuwste wijn
van iL Cigno. In de geur hinten van rood fruit zoals kersen en bessen.
De smaak is deze iL Cigno zacht en rijp met een zeer zachte smaak. In de afdronk proeven we
heerlijk de Sangiovese druif, rood fruit, lichte kruiden, licht pepertje en zachtheid.
Lekker bij: Genietmomenten, vlees gerechten en triest weer.
Peter & Peter Pinot Noir.
29.40
Land: Duitsland.
Smaakbeschrijving: De wijn is licht robijnrood van kleur. Hij heeft een geur van rood fruit,
een vleugje amandel en een fijne houttoets. Zacht, lekker fruitig van smaak met soepele
tannines; harmonieuze wijn met een plezierige afdronk.
Lekker bij: Spek en rood vlees gerechten, paté en kazen.
Carnivor Cabernet Sauvignon.
32,60
Land: USA
Smaakbeschrijving: Carnivor Cabernet Sauvignon is bijna inktzwarte wijn, groots en complex
van karakter. De wijn heeft aroma's van donker fruit, bessen, koffie, mokka en getoast eiken,
omringd door een herkenbare souplesse en zijdezacht afdronk.
Lekker bij: Grill en rood vlees, buikspek en als je echt wil genieten van een heerlijke wijn.
Enrico Serafino BAROLO.
74,50
Land: Italië.
Smaakbeschrijving: De Nebbiolo druif in de aller beste vorm, een zeer bijzondere geur van
rozen, leer en tabak. Veel smaak met duidelijke en aanwezige looizuren en zwart fruit.
Lekker bij: Wild, rood en aanwezig vlees en zeer troostend bij hondenweer.
Voor de geoefende wijn drinker die kwaliteit weet in te schatten en te waarderen.

Dessertwijn

Glas

Torres Floralis Moscatel.
4,00
Land: Italië.
Smaakbeschrijving: Heeft een goudbruine kleur met donkere honinggele edelsteentinten.
Deze dessertwijn vertoont in al haar grootheid de fruitige
(oranjebloesem, honing, lichte sinaasappel, rozijn), bloemige (roos, geranium, lelie)
en kruidige (tabaksblad, cederhout, kruidnagel) aroma's van de Moscatel soort.
Lekker bij: IJs, kazen en allen andere nagerechten.

Port

Fonesca Ruby.
3,50
Land: Portugal.
Smaakbeschrijving: De kleur is diep robijnrood en heeft een klassieke neus van donker fruit en
krenten. Stevige, volle Port met veel body. Krachtige fruitaroma’s met een lange volle afdronk.
Fonseca’s Ruby Port is een blend van rode wijnen die zijn geproduceerd in de Baixo Corgo and
Cima Corgo gebieden in de ‘upper’ Douro Valley.
Lekker bij: Nagerechten of als digestieve.
Fonesca 10 YO Tawny.
4,75
Land: Portugal.
Smaakbeschrijving: Bruin mahonie hout met een licht oranje taan kleurige rand.
Zachte alcoholische geur die wordt opgevolgd door een typische sinaasappel geur.
U kunt ook een vleugje rozen en rozenbottel ruiken.
Karamel op het eind samen met een rokerige sigaar-achtige smaak.
Lekker bij: Nagerechten en als digestieve.

Mouserende wijn

Prosecco Frizznte.
6,75 flesje (0.2L)
Land: Italië.
Smaakbeschrijving: De druiven worden in hun beste rijping toestand geoogst voor optimale
fruitigheid, een zachte geur, veel frisheid.
Lekker bij: Voor elke feestelijke gelegenheid geschikt.

Wijnbijbel:

Samen met onze vinoloog van wijninkopers Walraven en Sax,
bevriende collega’s, bevriende wijnkenners en dankzij tips van gasten kopen wij
regelmatig kleine partijen in.
In onze “wijnbijbel” staat, welke wijnen wij op dit moment op voorraad hebben.
Vraag gerust naar de bijbel en laat u verassen.

Alcoholvrije/ veganistische en vegetarische wijnen
Torres Muscat droog & wit.
3,50
Land: Spanje.
Smaakbeschrijving: De geur is rijk en uitbundig. Floraal (rozen) net impressies van fruit zoals
peer, perzik en citrusvruchten. Ook in de natuurlijke smaak, slank en levendig.
Lekker bij: Voorbij de borrel, salades, kipgerechten en vegetarische gerechten.
Torres Syra Rose.
3,50
Land: Spanje.
Smaakbeschrijving: in de neus geeft deze wijn aroma’s van bosvruchten en roodfruit. De smaak
is fris, vrolijk en voorzien van een soepele lange afdronk.
Lekker bij: Op het terras, bij salades, kip en vegetarische gerechten.
Torres Syra Rood.
3,50
Land: Spanje.
Smaakbeschrijving: Een wijn met aroma’s van granaatappel en rode bessen met hints van
vanille, de smaak is vol, zuiver en mooi in balans met zachte tannine en een delicate zuurgraad.
Lekker bij: Vlees en grilgerechten en als “gezelligheidswijntje”
Scavi & Ray.
7,50 (0.2L)
Land: Italië.
Smaakbeschrijving: Een feestelijke 0.0 aperitief, deze druivensap is nooit in contact geweest
met alcohol maar heeft toch de rijke en ronde aroma’s van wijn met een frisse smaak en een
bubbel.
Lekker bij: Eigenlijk is deze variant overal lekker bij!

Cocktails TIKI style

Seks on the Brekken
Perzik likeur, jus de Orange, wodka en Passoa.
Mango Mojito
Rum, limoen, munt, De Kuyper mango.
Mojito
Rum, Limoen, suikerwater, munt en Chaudfontaine rood .
Watermelon Fizz
De Kuyper watermeloen, Sprite en Vodka.
Manderine Mule
Wodka, Gingerale, napoleon Manderin.
Ginger Highball
Jim Beam, Gingerale en limoen.
Espresso Martini
De Kuyper Café, Vodka en espresso.
Lychee Kiss
Lychee likeur en Bitterlemon.
Alberto (Hugo)
De Kuyper Elderflower en prosecco of bruisend water.
Pornstar Martini
De kuyper passionfruit, vodka, limoensap.
Pina Colada
De Kuyper Pina colade en De Kuyper coconut.
Blue Lagoon
De Kuyper Blue Curaçao, vodka en Sprite.
Pineapple Daquiri
De Kuyper Pineappel, Rum, suikerwater en limoen .
Blood and Sand
Jim Beam sinaasappelsap en Cherry Heering.
Sweet dreams
Vodka, De Kuyper ammaretto, sinaasappelsap.
Fizzy Peach Tree
Peach Tree, bruisend water eb limoensap.
Aperol Spritz
No words needed.

Alle cocktails 7,50

Fryske Cocktails van Sonnema

Long Lemmer Iced tea
Sonnema berenburg, Gibson gin, Tiscaz tequila, Rum, citroensap, suikerwater en ice tea.
Sonnema Split
Sonnema en Liqor 43.
Sonnema Kiss
Sonnema Berenburg, aardbeilikeur, citroensap, suikerwater en Sprite.
Sonnema Amore
Sonnema Berenburg, Amaretto, suikerwater, Sprite.
Sonnema Sangria
Sonnema Berenburg, ginger ale, Sprite.

Shots

Alle shots 2,75

Jagermeister
Teguila
Underberg
Baby Woo woo
Green Mexican
B52
Sourz Red Berry
Dropshot
Fire Ball
Meloentje
Auto drop
Apenkop
Clementine
Monkey Balls

IJskoud.
Tiscaz.
No words needed.
PeachTree & Cranberry juice .
De Kuyper melon en tequila.
Tia Maria, millwood en De Kuyper Triple sec.
Sourz Red Berry.
Dropshot.
Goldstrike en de Kuyper Blue curaçao.
De Kuyper melon en vodka.
Dropshot en Troyka Pink.
Dropshot en de Kuyper Pisang.
Limoncello en Napoleon Manderine.
Zure kersen shot.

Frisdranken
Coca cola
Coca cola zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruis
Fuze sparkling ice tea
Fuze green tea
Minute Maid appelsap
Minute Maid sinaasappelsap
Rivella
Finley tonic
Finley ginger ale
Finley bitter lemon
Fristi
Chocomel
Apfelschorle (Fritz)

Normaal
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,80

Milkshake
Vanille
Aardbei
Banaan
Nutella
Smaak van de maand

klein
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

Groot
4.50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75

groot
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25

Freaky shakes
Milkshakes met donuts, marshmallows, slagroom saus en crunchy’s.
Sweety Strawberry
Fancy Vanilla
Nutty Nutella
Big Banana

5.25
5.25
5.25
5.25

Mocktails
Safe Seks on the Brekken
Pina Colada
Mojito
Caipirinha
Coco loco
Celebration Daiquiri

4.75

7.25
7.25
7.25
7.25

Fles

6,50
6.50

Us Kofje is een ode aan Friesland en aan de Friezen.
Een tikkeltje eigenzinnig, maar o zo puur en toegankelijk,
De smaak van Us Kofje is gebaseerd op het Fryske karakter,

Koffie

Koffie.
Heerlijke kop koffie.

2,30

Cappuccino.
2,50
Espresso met opgestoomde melk en melkschuim.
Espresso.
Shot koffie.

2,30

Doppio
.
Dubbele espresso.

3,60

Caffee Latte.
Koffie verkeerd.

3,25

Latte Macchiato.
3,50
Espresso met opgestoomde melk en melkschuim in laagjes.
Espresso Macchiato.
3.00
Espresso met een toef melkschuim.
Wiener Melange.
Koffie met chocolademelk.

Latte’s

Latte karamel.
Latte hazelnoot.

IJsKoffie

IIskoffie salty Karamel.
IJskoffie hazelnoot.
IJskoffie vanille.

Special Koffies

3,50

4,00
4,00
4,00
4,00

Irisch Coffee.
Koffie met Jameson Whiskey.

6,75

D.O.M. Coffee.
Koffie met D.O.M. Benedictine.

6,75

Spanisch Coffee.
Koffie met Tia Maria.

6,75

Italian Coffee.
Koffie met Amaretto.

6,75

French Coffee.
Koffie met Grand Marnier.

6,75

Baileys Coffee.
Koffie met Baileys.

6,75

Beppes KOFJE.
6,75
Koffie incl. glaasje tokkelroom met slagroom.
Fryske Kofje.
Koffie met Sonnema Berenburg.

6,75

Amelandse Koffie
Koffie met Nobeltje.

6,75

Thee

Ruime selectie uit onze theedoos.
Verse munt thee.
Verse gember thee.

2,40
3,50
3,75

Warme chocomel
Warme Chocomel met slagroom

2,50
3,00

Binnenlands gedistilleerd
Sonnema Berenburg
Jonge jenever olifant
De Kuyper citroen jenever
Rutte Oude jenever
De Kuyper Bessenjenever
Dujardin Vieux
Apfelkorn
Boswandelig
Advocaat
Corenwijn

3,25
3,25
3,25
3,75
3,25
3,25
3,25
3,50
3,50
3,25

Buitenlands gedistilleerd
Jägermeister
Ramazzotti
Asbach Uralt
Akvavit
Fernet Branca
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Extra Dry
Poliakov Vodka
Red Vodka
Campari
Pernod
Tequila
Ouzo
Grappa
Limoncello

3,85
3,90
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,50
4,50

Likeuren
Café Marrakesh
Amaretto
Baileys
Safari
Sambuca
Tia Maria
Drambuie
Grand Marnier
D.O.M. Benedictine
Cointreau
Likeur 43
Frangelico
Kahlua
Pisang Ambon
Passoa

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,35
4,35
4,40
4,40
4,25
4,25
4.30
4,25
4,25
4,25

Whisky’s
Label 5
4,25
Jameson
4,25
William Lawson
4,25
Ballantines
4,50
Monkey Shoulder
4,75
Glenfiddich 12 YO
4,75
Aberfeldy
5,50
Chivas
5,75
Frysk Hynder
6,00
Talisker Sky
7,00
Macallan Amber
8,00
Glen Moray 12 YO
5,50
Glen Moray 15 YO
7,90
Glen Moray 18 YO
10,30
Glen Moray 25 YO Portwood finish 17,85
Bourbon/ Tennessee
Four Roses
Bulleit Bourbon
Jack Daniels honey
Jack Daniels Singel barrel
Jack Daniels Gentleman Jacks
Jack Daniels Fire
Jack Daniels Old no 7

4,00
4,50
5,00
6.75
5,50
5,00
5,00

Gin
Gibson
Gibson Pink
Bobby’s

4,25
4,40
5,75

Rum
Bacardi Blanc
Bacardi Limon
Bacardi Oakheart
Bacardi Black
Havanna club 3 YO
Captain Morgan gold
Malibu
Saint James 7 YO
Saint James 12 YO
Saint James 15 YO
Ron Zacapa 23 YO

4,25
4,25
4,35
4,35
4,25
4,35
4,25
4,25
5,50
6,75
7,50

Cognac
Joseph Guy VS
Joseph V.S.O.P
Joseph X.O
Busnel Calvados V.S.O.P

4,25
5,50
8,25
5,50

