COFFEE
Café crème licht gebrande, zachte en gebalanceerde blend van

Arabica en Robusta bonen uit Zuid en Centraal Amerika. Een koffie met
een prachtige crème laag enkel 2,35 dubbel 3,40

Espresso medium/donker gebrande blend van Arabica en Robusta bonen uit
Zuid en Centraal Amerika enkel 2,35 dubbel 3,40

Cappuccino espresso met warme melk en melkschuim op zo’n manier

bereid dat de verhouding tussen espresso, melk en melkschuim precies gelijk is enkel 2,50 dubbel 3,50

Latte cafe crème waar veel warme melk aan wordt toegevoegd

3,35

Latte Macchiato opgeschuimde melk waaraan een espresso wordt toegevoegd. De espresso wordt later
toegevoegd waardoor er laagjes ontstaan in de koffie 3,35

Coffee/tea complete vijf lekkernijen met koffie, cappuccino of
thee naar keuze 5,10

BE SPECIAL
Caramel twist bereid op basis van een latte met slagroom,
salted caramel en carameltopping 4,00

Vanilla Crunch een latte met een shot vanille en een topping van marshmellows en slagroom 4,00
White Mocha latte macchiato met witte chocolade, slagroom en witte chocoladetopping
Iced Coffee heerlijke ijskoffie met melk en een volle koffiesmaak 4,00
(seiszoensgebonden)

4,00

LUXERY COFFEE
Irish Coffee Jameson whiskey, bruine suiker, koffie en slagroom 6,90
Kiss of Fire Tia Maria, Cointreau, koffie en slagroom 6,90
Italian Coffee Disarono amaretto, koffie en slagroom 6,90

CHOCO DELIGHT
White mountain
opgeschuimde melk met witte chocolade, slagroom 3,70

Black mountain

opgeschuimde melk met pure chocolade, slagroom 3,70

TEA
Lipton Tea

keuze uit diverse soorten lipton thee 2,35

Chai Tea Latte Darjeeling thee, kaneel/vanille, verkwikkende specerijen en honing bereid met opgeschuimde
warme melk 3,25

Dirty Chai Latte Darjeeling thee, kaneel/vanille, verkwikkende specerijen en honing, bereid met een
espresso en
opgeschuimde warme melk 4,25

Mint tea/Ginger tea met vers geplukte munt of gember 3,10
Home made Ice Tea wisselende receptuur (seizoensgebonden) 3,25

STAY SWEET
Apple pie royale appelpunt met kaneel en rozijnen 2,95
met slagroom 0,60 extra

Tarte tatin pear bladerdeeg taartje uit de oven met caramel en
gemengde noten 3,95 met slagroom 0,60 extra

Chocolate cake brownie met gehakte amarenenkersen 3,50
met slagroom 0,60 extra

SOFT DRINKS
Pepsi cola, Pepsi cola Max, Sisi sinas, 7 up, Sourcy rood en blauw 2,60
Rivella 2,60
Royal club tonic, bitter lemon, cassis en ginger ale 2,60
Coca Cola en Coca Cola Zero 2,60
Nutricia chocomel en fristi 2,60
Lipton ice tea, green ice tea 2,60
Sourcy Pure Blue of Red, 0,75 lt., tafelwater 6,00
Vers geperste Jus d'Orange 3,75
Royal Club tomatensap en appelsap 2,60

SMOOTHIES
Smoothie Mango, fruitshake met jus d‘orange 5,00
Smoothie Bosvruchten, fruitshake met jus d’orange 5,00

HOMEMADE ICE TEA (seizoensgebonden)
Ice Tea huisgemaakt, eigen receptuur 3,25

COCKTAILS
Johnnie & Ginger

Johnnie Walker black label,
Royal Club ginger ale en sinaasappel 8,00

Baileys Flat Baileys en Vodka met een kick van koffie 7,00
Captain Morgan White mojito Captain Morgan white, munt, limoen
en bruiswater 7,50

Captain Morgan & Cola 6,00
Tanqueray London Tanqueray gin, Royal Club tonic en limoen 7,00
Pink en Tonic Gordon’s pink gin, Royal Club tonic 8,00

BEER
Heineken pilsener van de tap, small, medium, large vanaf 2,60
Heineken pilsener van de tap, Ice Cold 3,05
Brand pilsener van de tap 3,05
Brand van het moment van de tap, maandelijks wisselend 4,00

SPECIAL BEER bottle
Affligem Blond is een Belgisch Blond bier met 6,8% alcohol en
heeft een licht bittere smaak. 4,00

Afligem Dubbel de smaak is te omschrijven als zoet en zacht 4,00
Afligem Tripel goudkleurig met een alcoholpercentage van 9,5% 4,00
Brand Up krachtige hopsensatie met een verrassend frisse afdronk 4.00 Brand Weizen volmout
tarwebier, heerlijk fris met zachte afdronk 4,00

Brand Zwaar Blond vijf verschillende hopsoorten geven dit bier zijn frisse en fruitige smaak 4,00
Brand Imperator de rijke smaak en kleur dankt het speciaal bier aan een volle blend en gebrande
moutsoorten 4,00

Brand IPA

tongstrelend fris, fruitige geur van mango, krachtige smaak van citrus met bitter fluweelzachte

afdronk 4,00

Amstel Radler en Radler 0% mix van bier en citroenwater
Brand Weizen 0% volmout tarwebier, heerlijk fris 4,00
Heineken 0% alcoholvrij bier 3,60
Wieckse Witte zonnige kleur met een kruidige bitterheid 4,00

3,60

Wieckse Rosé volle frisse smaak 3,75
Mort Subite Kriek Lambic een blend van zoetigheid
Sol Mexicaans biertje met frisse smaak 4,00
Desperados bier met toegevoegd tequila-aroma 4,00
Jillz sparkling cider 3,75

4.00

WINES
La Gioiosa Bianco Frizzante zacht bruisende prosecco, bloemig van geur, fris en iets zoet van smaak.
Veneto, Italië

Fles 19,75

Prosecco Frizzante Conti Neri Piccolo

zacht en verfrissend, licht mousserend, Veneto, Italië 20 cl

6,25

RED
Merlot “Philipe de Charmille” volle rode wijn met een intense, maar bijzonder zachte smaak. Deze
wijn ondergaat geen houtrijping maar rijpt in roestvrij stalen tanks. Dit om de frisheid en fruit in de wijn te
behouden. Pays d’oc, Languedoc-Rousillon, Frankrijk Glas 3,60 Fles 19,50

Man Vintners, Skaapveld Syraz deze wijn wordt gemaakt van 97% Shiraz druiven en 3% Viognier

druiven. Deze laatste zorgen voor een meer uitgesproken aroma en de zachte taninne. Deze wijn heeft een paarsrode kleur. Stellenbos, Zuid Afrika Glas 4,85 Fles 24,50

Côte du Rhône ‘Tradition’ Rocca Maura een wijn gemaakt van de druivenrassen Grenache (55%),
Syrah (35%), Cinsault (5%) en Carignan (5%). Hij heeft een aroma van rood fruit met een kruidige toon. De
smaak is zeer zacht met opnieuw rood fruit en een middellange afdronk.
Rhône gebied, Frankrijk Fles 26,50

Rioja Crianza Bodegas Lopez de Haro volle smaak van rijp rood fruit, intens en krachtig. Kruiden
als peper, laurier, wat bloemen naast iets vanille en noten.. La Rioja, Spanje Fles 28,50

ROSE
Syrah Rosé “Philipe de Charmille” fruitig met aantrekkelijke aardbeien en kersen aroma’s, vol van
smaak. Pays d’oc, Languedoc-Rousillon, Frankrijk Glas 3,60 Fles 19,95

MAD Méditerranée de rosé is een blend van de Provencaalse druivenrassen Cinsault, Syrah en Grenache.
Provence, Frankrijk Fles 28,50

WHITE
Chardonnay “Philipe de Charmille” een heerlijke frisse en fruitige wijn die ondanks haar zachtheid
een krachtige smaak heeft.
Pays d’oc, Languedoc-Rousillon, Frankrijk Glas 3,60 Fles 19,95

Man Vintners Warrelwind Sauvignon Blanc deze wijn heeft een fris aroma van wit fruit zoals:
ananas en limoen. De smaak is fris, vol, pittig, met nuances van groene appel en tropisch fruit.
Stellenbos, Zuid Afrika Glas 4,85 Fles 24,50

Rueda ‘Eylo’ Verdejo-Viura gemaakt van 85% Verdejo en 15% Viura druiven. In de mond lekker sappig
en kruidig, met genereuze impressies van limoen en appel in de finale. Rueda, Spanje Fles 25,50

Alsace “Gentil” Tradition frisse wijn met subtiele aroma's van bloesem, anijs, zacht fruit, grapefruit,
mineraliteit en een droge afdronk. Elzas Frankrijk Fles 28,50

