
KOFFIE EN THEE 

Koffie 2,6 
Espresso 2,6 
Dubbele espresso 4 
Cappuccino/Koffie verkeerd 2,9 
Latte macchiato 4 
Ice coffee 4 
Frappuccino (ice coffee met slagroom) 4,5 
Hazelnoot-, karamel-, witte chocolade- of  
speculaassiroop 0,4 
   
Thee 2,6 
Kies uit onderstaande heerl!ke losse thee-
soorten van Trending Tea.    
- Classic Earl Grey 
- Pure Green Tea 
- Sterrenmix 
- Black Tea Forest Fruit 
- Rooibos Sweet Mango 
- Blueberry Boss Green Tea 

Verse muntthee 3,6
Verse gemberthee 3,6 
Warme chocomel 3
Warme chocomel met slagroom  3,5 
   
Espresso martini 8,5 
Espresso, wodka, Kahlúa en koffieboontjes  
Irish coffee met whisky 8 
French coffee met Grand Marnier 8 
Italian coffee met Amaretto 8 
Orange coffee met Cointreau 8 
Spanish coffee met Licor 43 8 
Tante Annie’s koffie met Kahlúa 8 
Ome Hans’ koffie met Tia Maria 8 
       
      
 

LEKKER B! DE KOFFIE 

Appelgebak 3 
Appelgebak met slagroom 3,5 
Appelgebak met vanille-"s & slagroom 4,5 

KOUDE DRANKEN 

Pepsi Cola/Pepsi Max/7-up-light/ 
Sisi-light/Rivella-light 3  
Lipton Ice Tea/Lipton Green Tea 3,2 
Tonic/Bitter Lemon/Ginger Ale/Cassis 3,2 
Sourcy Rood/Blauw 3 
Sourcy Rood/Blauw 0,75 L 6,5
Appelsap/Jus d’Orange 3 
Verse Jus d’Orange 3,8
Chocomel/Fristi 3,2 
Ranja 1 

GIN (& TONIC)

Hayman’s gin  8,5
- Met tonic, komkommer, en !s
- Met tonic, citroen, jeneverbes en !s

Hayman’s bitter gin  8,5
Met bitter lemon, grapefruit en !s

Gordon’s pink gin 8,5
Met tonic, rood fruit en !s

Gordon’s gin sicilian lemon 8,5
Met tonic, citroen, !s en grapefruit
       
      
 



SPECIAL G&T

Nordes atlantic galician gin  9,0
Voor de echte G&T liefhebber een ware  
smaaksensatie! Met tonic en witte druif 

Edinburgh gin goosberry & elderflower 8,5
Uit een kleine distilleerderij uit Edinburgh,  
Schotland. Met tonic, verse munt en ijs

Edinburgh gin lemon & jasmine 8,5
Met tonic, citroenschil en ijs

Edinburgh gin rhubarb & ginger 8,5
Met tonic, rood fruit en ijs

COCKTAILS/MIXEN

Mojito classic 8,5
Rum, bruiswater, rietsuiker, limoen,  
verse munt en ijs 

Mojito razz 8,5
Bacardi Razz, bruiswater, rietsuiker, ijs  
en rood fruit 

Sex on the beach 8
Vodka, perzik-likeur, sinaasappelsap,  
cranberrysap en ijs

Aperol spritz 7,5
Aperol, Cava, bruiswater, sinaasappel en ijs 

Limonchello spritz 7,5
Limoncello, Cava, bruiswater, citroen en ijs  
       
      
 

Hugo 5
Met verse munt, limoen en ijs    
      
Pornstar martini 9,5
Wodka, vanille en passievrucht

MOCKTAILS (ALCOHOLVRIJ)

Cassis & fruit 4,5
Cassis, rood fruit en ijs

Virgin mojito 6,5
Rum-taste, bruiswater, rietsuiker, limoen,  
verse munt en ijs

Virgin gin & tonic 6,5
Gin-taste, tonic, komkommer en ijs

SANGRIA

Heerlijke rode of rosé Sangria van  
Spanjes meest hippe Sangria merk La Salá
Per glas met fruit en ijs  5

Per fles in een icebucket inclusief  
glazen gevuld met fruit en ijs  25 



BUBBELS (GLAS/FLES)

El Miracle Cava - Spanje 5,5 /28
Frisse fruitige Cava met fijne pareling

Fantini Gran Cuvée Rosé - Italië  5,5/28
Mousserende rosé, fris, aromatisch en fruitig

CHAMPAGNE (FLES)

Champagne Baron-Fuenté  
Grande Reserve Brut fles  50   kleine fles 27,5
Charly Sur Marne, Champagne, Frankrijk
Deze cuvee behoort tot de absolute top van  
wijnen uit Charly Sur Marne.    
 

SHERRY/PORT

Ximenez El Candado Sherry - Spanje 4,8 
Zachte fluwelige sherry met  
tonen van pruimen 

Delaforce Tawny Port - Portugal 4,8 
Zachte port met fruitig bouquet 

WHISKEY’S

Jameson 5,5 
Jack Daniels 6,5 
Bushmills 7,5 
Southern Comfort 5 
The Famous Grouse 5 
Johnny Walker Red Label 5
Johnny Walker Black Label 8

WITTE  WIJN (GLAS/FLES)

Route de France Chardonnay -   
Frankrijk 4,8 / 24 
Niet te zwaar, fris, fruitig en een vleugje brioche. 

Route de France Sauvignon Blanc -  
Frankrijk 4,8 / 24 
Fris met tonen van buxus, wit fruit en bloemen. 

Bitacora Rueda Verdejo - Spanje 5 / 25 
Delicaat en fris met nuances van appel en citrus. 

Villa San Martino “Le Rive”  
Pinot Grigio – Italië 4,8 / 24
Rond, zacht en fris in de mond.

Weingut Leth Grüner Veltliner  
Terrassen – Oostenrijk 5,2 / 26
Aroma’s van groene appel en citrusvruchten,  
fris en verkwikkend.

Die Blauwe Spätlese Rheinhessen 
Duitsland 4,8/24
Lekker zoet met fijne fruit aroma’s  
van pruim en limoen, erg smakelijk.

       

       

ROSÉ (GLAS/FLES)

Route de France Grenache Rosé -   
Frankrijk 4,8 / 24 
een lichte, toegankelijke wijn met een fruitige 
afdronk.

Terre del Noce Pinot Grigio Blush -  
Noord-Italië 4,8/24
Een frisse, fruitige en droge rosé met een fijn 
delicaat.

RODE WIJN (GLAS/FLES)

Route de France Merlot - Frankrijk 4,8 / 24 
Toegankelijke wijn met aroma’s van rood fruit. 

Cielo Gran Maestro Appassimento Rosso  -  
Italië 5,1 / 25,5 
Aroma’s van rijp rood fruit, de smaak is intens en 
rijk met zachte, zoete tannine.

Invidious Tempranillo/Syrah - Spanje 4,8/24
Blend van voornamelijk Tempranillo en  
in mindere mate Shiraz. Dieppaarse rode  
kleur, een volle smaak met zachte tannines  
en heerlijk rood fruit, gevolgd door een  
lange verfrissende afdronk. 
       
       



PILSNERS

Brand Pilsener
Brand Pilsener wordt  
gebrouwen met meer hop.  
Dat geeft onze Pilsener zijn  
unieke, krachtige smaak. 

Heineken Pilsener
Een verfrissend volmout  
kwaliteitspils met een licht  
fruitige smaak die perfect  
in balans is met de frisse  
bitterheid van de hop. 

Birra Moretti
Birra Moretti is een authentiek 
subtiel en fris bier met een  
zachte smaak en wordt al  
sinds 1859 gebrouwen. 

BLOND

Affligem Blond
Abdijbier met een kruidig, citrus 
aroma en een vleugje vanille.  
Affligem Blond heeft een diepe 
smaak en een lichte frisse afdronk.
    
 
Brugse Zot Blond
Brugse Zot is een goudblond bier 
met een rijke schuimkraag en een 
fruitig en kruidig aroma van hop.

  
Oedipus Mannenliefde
Blonde Saison gebrouwen door 
Brouwerij Oedipus uit Amsterdam. 
Mistig bier met fruitige en spicy- 
achtige smaken van citroengras  
en Szechuan pepers.

DUBBEL

Affligem Dubbel
Abdijbier met een kruidig aroma van 
kruidnagel en karamel. Een karak-
tervol bier met een zacht moutige 
smaak en een zoet karakter.

TRIPEL

Affligem Tripel
Abdijbier met intense aroma’s  
van mout en rijp fruit. Een  
karaktervol bier met een rijke  
smaak en een fijnbittere afdronk.

 
Oedipus Thai Thai 
Speciaalbier met zijn roots in  
Nederland, deze unieke tripel  
is robuust en wat spicy. Door  
de ingrediënten koriander en  
chili peper wordt het bier wat  
scherper en heeft het behoorlijk 
meer smaak.   



ALCOHOLVRIJ 0.0

Heineken 0.0%
Een alcoholvrij bier met een 
verfrissende en fruitige smaak 
dankzij Heineken’s unieke A-gist, 
gecombineerd met een zacht 
moutige body.

 
Amstel Radler 0.0%
Radler 0.0%, de verfrissende 
mix van alcoholvrij Amstel bier 
en citroenwater. Lekker op elk 
moment van de dag.

 
Brand Weizen 0.0%
Alcoholvrije Weizen met een 
extra frisse en fruitige smaak  
en een zachte afdronk.

 
Affligem Blond 0.0%
Affligem Blond 0.0% is een  
Belgisch blond abdijbier zonder  
alcohol. Het heeft een rijke smaak  
met een zachte fruitigheid en een 
mild bitter einde.

 
Desperados Virgin 0.0%
“Uniek recept met citrus  
zorgt voor ultieme verfrissing  
en de kick die je van  
Desperados gewend bent,  
maar dan zonder alcohol. 
     
    
 
 

Affligem Belgisch Wit 0.0%
Een verfrissend witbier  
gekruid met sinaasappelschil  
en koriander. Het heeft een  
zachte, rijke smaak en is  
verrassend doordrinkbaar.

SPECIALS
 
Desperados
Desperados is bier verrijkt met 
de smaak van Tequila. Het ultieme  
drankje om je avond een extra 
boost te geven!

 
Sol
Sol is een Mexicaans lager bier 
dat erg doordrinkbaar is en 
bedoeld is om in het zonnetje 
te drinken. Sol is dan ook het 
Spaanse woord voor zon. 

 
Amstel Radler
Verfrissende mix van Amstel bier 
en sprankelend citroenwater. 
Met maar 2% alcohol is het een 
licht bier en makkelijk te drinken.
     
    
Brand Dubbelbock (seizoen)
Dankt zijn rijke en robuuste 
smaak aan de dubbele rijping. 
Krachtig, karamelzoet en vol. 

     

ZWAAR BLOND

La Chouffe
Zwaar blond, fruitig en  
kruidig karakter.

 
Filou
Filou is een doordrinkbaar  
blond speciaalbier, licht  
kruidig, moutig en lichte  
fruitigheid van banaan.

IPA

Brand IPA
Brand IPA, winnaar van de  
Brand Bierbrouwwedstrijd 2014, 
kenmerkt zich door een citrus-
achtige smaak met een zacht 
bittere afdronk.

 
Lagunitas IPA
Hét boegbeeld in z’n soort. 
Prachtig gebalanceerde  
citrustonen, lichtzoet en  
gecombineerd met een  
frisbittere zachte afdronk.
 

Lagunitas Hazy Wonder IPA
IPA van 6%. Gebrouwen met  
Sabro-, Sitra-, Casmere- en  
Comet-hop voor een zachte,  
tropische fruitigheid

WEIZEN

Brand Weizen (seizoen)
Gebrouwen volgens  
traditioneel Beiers recept. 
Smaakvol door de Saazerhop, 
mineraalwater en tarwe.  
Fris met zachte afdronk.

 
Paulaner Hefe-Weißbier
De speciale gist die wordt  
gebruikt, geeft de Paulaner  
zijn onmiskenbare karakter: 
sprankelend, fruitig en met  
een lichte bitterheid.

 
Erdinger Weißbier
Licht gekruid, levendig en  
har monieus. Na elke slok  
wil je meer!

KRIEK

Mort Subite Kriek Lambic
Deze zoete Kriek Lambic is  
een blend van zoetigheid, 1 jaar 
oude Lambic voor de frisheid en 
oude Lambic voor die typische 
licht zure toets.
     
     
     
    
 



Brood  4
Met zeezout Alberquine olijfolie

Knoflookbrood 5
Getoast met knoflook kruidenolie

Cheesy garlic flat bread 5,8
Met cheddar, mozzarella en oregano

Kruidenboter  0,7
Knoflooksaus  0,7
Kerriemayo  0,7

Borrelplateau voor 2 of 4 personen
2 personen  16,5
4 personen  31
Serranoham, fuet, Iberico chips, chorizo, coppa, 
knoflook-olijven, druifjes, rozemarijn crackers,  
vijgenchutney, oud Oldenzaal en peppadew  
pepers gevuld met roomkaas

Kara Age 7,9
Gefrituurde malse Japanse kippendij  
met chilisaus (6 stuks) 

Nacho’s tradicional
Tortillachips, kaas, groentes en zure room:
klein   7,5     
groot   9,8

Frietje Parmezaan 6,8
Zoete aardappelfriet  
met Parmezaanse kaas en truffelmayo 

Frites  4,2
Krokant gebakken in schil met mayo
   
Bitterballen 6,5
Met mosterd of mayo (8 stuks) 

Bittergarnituur
8 stuks 6,5 
16 stuks  13
Kipkrokantjes, bitterballen, mini frikandel,  
bami hapjes & sausjes

BIJ DE  
BORREL
(vanaf 15.00 uur)


