Drankkaart
Warme Drank
Koffie, Espresso, Thee
Dubbele Espresso
Verse Muntthee met honing
Mok Koffie
Cappuccino met gestoomde melk
Koffie Verkeerd met warme melk
Latte Macchiato
Espresso met opgeklopte melk
Smaakjes voor in de Latte Macchiato
Chococino: koffie met chocolademelk
Iced Cappuccino met slagroom
Special Coffee
(Whiskey, Grand Marnier, Licor 43, Disaronno)
Grand Café Luxor
Koffie met likeur naar keuze en lekkernijen
Warme Chocolademelk
Warme Chocolademelk met slagroom

Frisdrank
€2,20
€3,80
€2,90
€3,80
€2,50
€2,50
€2,90

Coca Cola, (-light, -Zero), Fanta, Sprite
Chaudfontaine blauw of rood
Ice Tea Green, Fristi, Chocomel
Ice Tea
Bitter Lemon, Tonic, Cassis, Rivella
Red Bull

€0,50
€2,50
€2,90
€5,50

Bavaria Malt 0,0% Verfrissend alcoholvrij bier
Bavaria Wit 0,0%
Bavaria Radler Lemon 0 & 2%
Palm 5,4% Amberbier van hoge gisting met
een honingachtig, fruitig aroma
Rosé Max 4,3% Fruitig, verrassend van smaak,
zoet met een pittig kleurtje
Kriek Max 3,2% Kersenbier met spontane
gisting met 25% krieken
Corona 4,6%
Licht Mexicaans bier met een frisse afdronk
Desperado’s 5,9%
Fris bier, gearomatiseerd met Tequila
Erdinger 5% (0,5 lr)
Fris wit bier met op de fles gerijpte hop
Karmeliet Tripel 8,4% Met gerst, tarwe en haver
La Trappe Isid’or 7,5% Begint fruitig en gaat
dan over in moutige karamel

€6,00
€2,60
€3,10

Gebak
Ambachtelijk appelgebak
Luxe Vlaai: zie vitrinekast
Extra Slagroom

€2,90
€2,90
€0,50

Biologisch Vruchtensap
Appel, sinaasappel, bessen, kersen,
tomaat, multivrucht, druif

€2,30

€2,20
€2,20
€2,20
€2,50
€2,30
€3,00

Speciaal Bier v/d Fles
€2,80
€2,80
€2,80
€3,00
€3,00
€3,00
€4,00
€4,00
€4,50
€3,80
€3,40

La Trappe Quadrupel 10%
€3,40
Een volle, verwarmende en intense smaak. Moutig met
zoete tonen van dadel en karamel
Tripel LeFort 8,8%
€4,00
Een goudblond bier dat zich onderscheidt door zijn frisheid, fruitig aroma en een mooie zachte en volle smaak
Liefmans 3,8% Liefmans Fruitesse heeft een €3,00
frisse en fruitige smaak met een zoete achtergrond
Omer 8%
€4,00
Is een overheerlijk bier van hoge gisting met nagisting op
de fles, gebrouwen volgens een traditioneel recept

Bieren v/d Tap
Swinckels Pils (0,2 lr) Sjoes, Halfom of Donker €2,20
Swinckels Vaasje (0,25 lr)
€2,50
Swinckels halve liter
€4,80
La Trappe Blond 6,5%
€3,40
Prikkelend met een zoete, bittere en moutige smaak
La Trappe Dubbel 7%
€3,30
Een vol moutige, karamelzoete smaak en een subtiele,
zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit
La Trappe Witte Trappist 5,5%
€3,40
Een doordrinkbare, frisse dorstlesser. Zacht moutig, licht
zurig, en prikkelend door het koolzuurgehalte
Cornet 8,5% Een oaked, zwaar blond Belgisch €3,80
bier met een subtiele vanilletoets dankzij de toevoeging
van eikenhouten snippers tijdens het brouwen

TapTip

Cocktails & Sparkling

Wisselend bier v/d tap, informeer bij de bediening.

Mojito o.a. met rum & limoensap
Cosmopolitan o.a. met Cointreau & wodka
Sex on the Beach o.a. met wodka & Peachtree
Aperol Sprizzer Aperol, Prosecco & spuitwater

Fles Tafelwater
Chaudfontaine blauw of rood (0,75 lr)

€5,50

Witte Wijn

Port & Sherry

Sprizzer Zoete witte wijn met spuitwater
€2,50
Bernkastel Duitse zoete witte wijn €3,60 €16,00
Essere Chardonnay, It.
€3,60 €16,00
Gemaakt van de Chardonnay druif, vol van smaak met
een lichte afdronk door de lagering op RVS tanks
Ferrandière Sauv. Blanc, Fr.
€3,90 €17,50
Geproduceerd van de Sauvignon Blanc druif. Lichte frisse
droge witte wijn met net wat meer smaak
Prosecco, It.
€4,10 €18,50
Een Italiaanse mousserende witte wijn

Port (rood of wit)
Martini (rood of wit)
Sherry (medium of dry)

Rosé
Ferrandiere Rosé, Fr.
€3,60 €16,00
Gemaakt van de Grenasche Gris. Frisse droge rosé met in
de afdronk smaken van frambozen en aardbeien

Rode Wijn
Lorimer Shiraz Cab., Au.
€3,60 €16,00
Het volle van de Shiraz en het fruitige van de Cabernet
Sauvignon
Ferrandière Cab. Sauvignon, Fr. €3,90 €17,50
Afkomstig uit wijngaarden wat vroeger een binnenzee
was. In de boventoon veel frisse smaken van rood fruit

€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€3,20
€3,20
€3,20

Likeur
Alle hieronder vermelde likeuren
€3,40
Amaretto, Bacardi, Bacardi Razz, Baileys, Campari,
Cointreau, Cuarenta Y Tres, Drambuie, Frangelico, Gin,
Grand Marnier, Kahlua, Limoncello, Malibu, Passoa,
Sambuca, Tequila, Tia Maria, Wodka, Rode Wodka
Alle sterke drank mixen 0,25 l.
€5,50
Mixen met Red Bull
€6,50

Sterke Drank
Apfelkorn, Bessenjenever, Jägermeister,
Jenever jong of oud, Schrobbelèr, Vieux
Alle Jenevermixen
Jack Daniels, Jameson
Johnnie Walker Red Label
Southern Comfort, The Famous Grouse
Courvoisier, Remy Martin VSOP

€2,30
€2,30
€4,50
€3,40
€3,40
€3,40
€4,20

Borrelhapjes
Koud
Portie olijven met feta
Nacho’s met Salsasaus
Bugles met roomkaas
Kaas en/of cervelaat
Wraps met ham, roomkaas & aioli
Wraps met zalm, roomkaas & aioli
Kaasplankje voor 2 personen
Luxe kaas geserveerd met roggebrood en olijven
Stokbrood voor 2 personen
Kruidenboter, tapenade & olijven (tot 21.00 uur)

€3,60
€3,50
€4,60
€4,60
€4,60
€4,60
€9,50
€8,00

Warm
Alle warme hapjes kunnen geserveerd worden met mayonaise, mosterd, curry of chilisaus
Bittergarnituur,
8 | 16 st €3,70 | €7,00
Bitterballen (Rund),
6 | 12 st €3,70 | €7,00
Mini Frikandellen,
8 | 16 st €3,70 | €7,00
Inktvisringen met aioli, 8 | 16 st €5,00 | €9,00
Mini vegakroketjes,
6 | 12 st €4,50 | €8,50
Mini vega loempia,
8 | 16 st €4,20 | €8,00
Tapasschotel voor 2 personen		
€13,50
Combinatie van bovenstaande warme & koude hapjes

