Koffie, thee & Lekkers
Thee ‘Fleur de café’ in diverse smaken
Verse muntthee
Verse gemberthee
Kofﬁe
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Café latte
Latte macchiato
Latte macchiato met vanille
Caramello Coffee
Warme chocolademelk (slagroom +0,50)
Warme chocolademelk Special
Huisgemaakte Apfelstrudel met warme vanillesaus
Taart van de dag

2.50
3.00
3.00
2.50
2.70
2.50
3.70
2.70
3.00
3.30
4.25
2.80
4.50
3.95
vanaf 3.25

* Sojamelk beschikbaar

fris & sap
Verse jus d’orange
Biologische appelsap
Royal Club Tomatensap
Verse melk
Karnemelk

3.25
3.25
2.70
2.50
2.50

Pepsi Cola
Pepsi MAX
Ice tea
Ice tea green
7-up
Royal Club Tonic
Royal Club Bitter lemon
Royal Club Cassis
Sisi
Royal Club Ginger ale
Russell & Co Ginger Beer
Crystal clear
Rivella
Dubbelfris
Fristi
Chocomel
Otterloo’s rood 0.35 liter
Otterloo’s rood 1 liter
Otterloo’s blauw 0.35 liter
Otterloo’s blauw 1 liter

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
5.00
2.50
5.00

Cocktails & Specials
WARME CHOCOLADEMELK MALIBU SLAGROOM

6.50

GLÜHWEIN

5.80

SONNEMA AMARETTO 7-UP

8.50

WINTER GIN TONIC

8.50

ALCOHOLVRIJE COCKTAIL

5.80

Warme chocolademelk is niet te missen met het koude weer.
Door de mix met malibu krijg je het extra warm.
Natuurlijk is het tijd voor Glühwein! Rode wijn, kruidnagel,
kaneelstokjes en sinaasappel.
De welbekende berenburg in de mix met Amaretto en 7-up.
Een winterse cocktail met amandelsmaak.
Onze wintervariant bestaat uiteraard uit gin, tonic,
rozemarijn en cranberries.
Ook zin in een cocktail maar zonder alcohol? Wij hebben
een alchoholvrije Mojito met munt en limoen!

Borrelhapjes
FLAMMKUCHEN TRADITIONEEL

8.25

FLAMMKUCHEN ZALM

8.95

Flammkuchen met crème fraiche, ui en spek.
Flammkuchen met zalm, groene asperge, ui en crème
fraiche.

BOERDERIJ PLANK

Belegen kaas, gedroogde worst, tortilla chips en 12 stuks
warme bittergarnituur.

12.95

BITTERBALLEN

6.75

BIETERBALLEN

6.75

KAASBITTERBALLEN

6.75

BITTERGARNITUUR

8.25

VELUWSE KAAS EN WORST

7.75

VEGETARISCHE LOEMPIA’S

4.95

OLIJVEN EN NOOTJES

4.95

Bourgondische rundvlees bitterballen met mosterd, 8 stuks.
Vegetarische ballen gevuld met biet, 8 stuks.
Oude kaas bitterballen geserveerd met mosterd, 8 stuks.
Bitterballen, bami, nasi, kipnuggets, loempia’s, 12 stuks.
Vanelly extra belegen kaas uit Barneveld en gedroogde
worst geserveerd met mosterd.
Mini loempia’s met chilisaus, 10 stuks.
Portie olijven met knoﬂook en nootjes.

Drank & Borrelkaart

witte Wijnen

WIJNEN
WALDHOORN WIJN
Deze Nederlandse wijn heeft een frisse geur van
limoen, granny smith appels en kamille.

per glas - per ﬂes
3.90 - 21.45

VESTIVAL (ZOET)

3.90 - 29.25L

L’IMPOSSIBLE CHARDONNAY

4.10 - 22.50

L’IMPOSSIBLE SAUVINGNON BLANC

4.10 - 22.50

LA LINDA

4.70 - 25.80

PROSECCO CORNARO(MOUSSEREND)

4.50 - 24.75

CHATEAU DE VALCOMBE

4.70 - 25.80

WALDHOORN WIJN

3.90 - 21.45

L’IMPOSSIBLE MERLOT

4.10 - 22.50

CARMÉNERE

5.70 - 31.35

BERINGER ZINFANDEL

6.70 – 37.70

Helder witte wijn met een fris zoetje en fruitige
aroma’s. Toegankelijk en licht.

Bleekgeel met tonen van honing, bloemen, citrus en
appels dat zich voortzet in de toegankelijke smaak.

Licht van kleur, een dartel neusje van kruisbessen,
asperges, vers gemaaid gras en een fruitige smaak.

Heldere gele kleur. In de geur tonen van rozen en
een beetje lavendel. De smaak is fruitig en bloemig.

rose Wijn

Mousserende wijn, tonen van citrusfruit, groene
appel en mint. Droog van smaak en een frisse
afdronk.

Lichtroze van kleur met in de smaak rode bessen
aangevuld met een vleugje exotisch fruit en honing.

rode Wijnen

Deze Nederlandse rode wijn heeft tonen van
zwarte bessen, kersen, hout (ceder) en tabak.

Donkerrode kleur met tonen van besachtig rood
fruit en een vleugje laurier en tabak.

Robijnrood met intense aroma’s van rood en paars
fruit, aangevuld met subtiele, kruidige tonen.

Een mooie Californische wijn met geuren van leer,
zwarte bessen, zwarte olijf, kruidnagel en zwarte
peper. Een stevige en kruidige rode wijn.

Bieren van de tap
BRAND PILSENER 25cl - 50cl, 5% vol.

Het volmout gebrouwen pils van Brand heeft een
perfecte balans tussen hopbitterheid en hop-aroma.

2.70 - 5.20

VELUWSE SCHAVUYT PREMIUM PILSENER 25cl, 4.8% vol. 2.70

Aangenaam, toegankelijk pilsener van de Veluwe.
Een subtiele bitterheid en precies voldoende koolzuur.

VELUWSE SCHAVUYT TRIPEL 30cl, 7.5% vol.

4.10

AFFLIGEM BLOND 30cl, 6.8% vol.

4.10

Licht zoet van smaak met een stevige hop karakter zowel
in de bitterheid als in de aroma. Gerstemout en
tarwemout vormen de basis voor dit bier.

Een goudblond abdijbier met een lichte, frisse afdronk.
Met smaken als vers brood, kruiden, citrus en vanille.

WISSELTAP 2x

Bijvoorbeeld bokbier, Waldhoornbier, winterbier etc.
Vraag naar de speciaalbieren van vandaag.

Bieren van de fles
VELUWSE SCHAVUYT AMBER 33cl, 6.5% vol.

4.50

VELUWSE SCHAVUYT BLOND 33cl, 5.6% vol.

4.50

HERT ZWAAR LEVEN, TRIPEL 33cl, 7.7% vol.

4.50

HERT DUBBEL LEVEN 33cl, 6.5% vol.

4.50

DE RUMOERIGE ROODBORST 33cl, 5.8% vol.

4.50

AFFLIGEM DUBBEL 30cl, 6.8% vol.

4.10

Amberkleurig bier van de Veluwe dat soepel doordrinkt.
Lichte karamelsmaak en een aangename bitterheid.

Door de mooie melange van 4 hopsoorten krijgt dit
Veluwse bier een fruitig en milde bittere smaak
smaak.

Ongeﬁlterd blond bier, zowel hergist op vat als op ﬂes. Een
aangenaam fruitig bier, met koriander en een lichte hopsmaak.

Dit dubbel bier dankt zijn roodbruine kleur door het gebruik
van chocolademout. Het heeft een licht zoete smaak met een
zacht mondgevoel.

Een amber bier met tonen van sinaasappel en pompelmoes.
Prachtig in balans, smaakvol en uitstekend doordrinkbaar.

Een intens bruin speciaalbier met smaken van specerijen,
anijs, rozijn en karamel.

AFFLIGEM TRIPEL 30 cl, 9% vol.

4.10

GOUDEN CAROLUS WHISKY INFUSED 33cl, 11.5% vol.

4.70

LA TRAPPE ISID’OR 33cl, 7.5% vol.

4.70

SINT BERNARDUS ABT 12 30cl, 10% vol.

4.70

BROEDER JACOB DOUBLE PORT 33cl, 9% vol.

4.70

BRAND IPA 30cl, 7% vol.

4.30

MORT SUBITE ORIGINAL KRIEK 25cl, 4% vol.

4.10

DAURA DAMM GLUTENVRIJ 33cl, 5.4% vol.

2.90

AlCOHOLVRIJ BIER

2.90

Aroma van versgebakken brood, rijpe boomgaardvruchten
en noten met een lichte hint van peper en citrus.

Dit bijzondere bier is verrijkt met een infusie van Gouden
Carolus single malt whisky, waardoor een krachtig bier is
ontstaan.Tonen van vanille, eikenhout en chocolade.

Een amberkleurig Nederlands trapistenbier. Mooie
combinatie van kruidige, bloemige en fruitige geuren.

Naar verluidt op recept van het beste bier ter wereld,
West-Vleteren XII. Dit is een donker bier met een
ivoorkleurige schuimkraag.

Gemaakt met een Tawny port uit de Douro vallei die 5 jaar op
eiken vat heeft gerijpt. Tonen van pruimen, noten en eiken.

Dit bier kenmerkt zich met een krachtige, fruitige en frisse
citrussmaak en heeft een zachte, bittere afdronk.

Deze kriekenlambiek is een Vlaams streekproduct. Bij het
rijpen op eiken vaten worden verse krieken toegevoegd.

Helder, zacht en fris glutenvrij pilsener. Vol en rijk van
smaak met moutig accent en een licht hoppige afdronk.

Brand Weizen 0.0, Heineken 0.0, Radler 0.0, etc.
Vraag naar de mogelijkheden.
LOKALE BIER FLIGHT, 3x 15cl
Vraag naar de ﬂight van dit moment
SEIZOENSBIER FLIGHT, 3x 15cl
Vraag naar de ﬂight van dit moment

