
GT Cucumber     10
Gin Hendrick’s | Thomas Henry tonic | komkommer 
roze pepertje

GT Grapefruit    12.5 
Manchester gin | Thomas Henry pink grapefruit
limoen | bosvruchten

Classic Mojito     8.5
Bacardi rum | rietsuiker | limoen | bruiswater | munt

Blue Razz Berry Mojito    12.5
Bacardi Razz | blauwe bessen | limoen | bruiswater | munt

Ginger43      10
Licor 43 | Thomas Henry Ginger Ale | limoen
sinaasappel

Pornstar Martini     12.5
Passoa | Vodka Grey Goose | vanilla syrup
passievrucht | prosecco 

Watermelon Fizz     10
Vodka Grey Goose | watermelon likeur | citroen | Sprite

Cuba Libre      8.5
Cubaanse Rum | Coca Cola | limoen | munt

Cocktails

Wij helpen u graag!
Vraag onze bediening voor  meer informatie over onze bieren & wijnen!

Hugo          7.5 
Prosecco | bruiswater | Elderflower syrup
limoen | munt 

Aperol Spritz        7.5
Prosecco | bruiswater | sinaasappel

Limoncello Spritz        7.5
Prosecco | bruiswater | citroen | munt

Prosecco Rosanti Frizzante    5    22.5
fruitig | elegant | fris | gekristalliseerd fruit

Aperitief

Pedro Ximénez Sherry       4.5
Heerlijk zoete PX sherry. In de geur een overwicht van 
rozijnen met lichte tonen van hout.

Calem Porto Fine White       4.5
Verfrissende witte port met florale aroma’s en tonen 
van tropisch fruit. Volle body met fruitige afdronk.

Calem Porto Fine Ruby       4.5
Een mooie robijnrode port met een volle geur van rode 
bessen en een authentieke fruitsmaak met tinten van 
hout. De afdronk is intens en vol.

Calem Porto 10 years old         7.5
Roodbruine port met geuren van heerlijk droog rood 
fruit. Hinten van krentjes, gedroogd rood fruit en
chocolade.

Dessertwijnen

Fiano Salento                     5  24
Een heerlijke witte wijn uit Salento, gemaakt van de 
Fiano druif. In de geur veel wit fruit zoals appel en peer 
maar ook een beetje Citrus. De smaak is zacht en rijp 
maar ook verfrissend.

Símera Chardonnay Salento              5  24
Deze Chardonnay is strogeel van kleur met groene tint-
en. Royale aroma’s in de neus van tropisch fruit zoals 
ananas, sinaasappel en mandarijn, en gedroogd fruit.
Fluweelzacht in de mond, fris en mondvullend.

Salice Salentino                     5  24
Zeer zachte rode wijn gemaakt van de Negroamaro 
druif, met in de geur hinten van kersen, bessen en bra-
men. De smaak is zacht en rijp met een lange afdronk.

Castello Monaci

Cointreau      4.5

Grand Marnier Rouge    4.5

Amaretto Disaronno    4

Licor 43      4

Tia Maria      4.5

Baileys Irish Cream    4

Sambuca       4.5

Drambuie      4.5

Cognac Remy Martin VSOP   7.5

Gedistilleerd

Sauvignon-Blanc                    4.5  20
Fruitige frisse witte wijn, lichtgeel van kleur. 
Bezit aroma’s van groene appel en kruisbessen met 
zachte zuren in de afdronk.

Merlot                     4.5  20
Toegankelijke rode wijn, vol en rond van smaak met 
aroma’s van rijp rood fruit

Syrah                      4.5  20
Frisse, droge rosé met aroma’s van aardbeien, rode 
bessen en een vleugje specerijen. Bezit een soepele 
afdronk.

Resplandy


