
 1 tafel = 1 rekening 1 

 

APERO 

 

 

aperol spritz  8 
 

moscow mule  9 
 
dark ‘n stormy  9 

 
jinzu gin met thomas henry tonic  13 
 

aperitief maison (oud recept picon vin blanc)  7 

cava ‘masia dibon’ brut glas/ fles 5 / 25 

vlierbloesemsiroop met cava/ spa fair trade/ bio 5.7/ 3 

cava 0%Bubbels zonder troubles(glas/fles)  5 / 25 

byrrh (versterkte wijn obv kruiden en kinine)  4.5 

martini wit/ rood  4.3 

porto rood  4.3 

‘notekop’ huisgemaakte notenporto  6 

kirr/ kirr royal ( met cava )  4.5/ 5.5 

picon vin blanc  6.9 

pineau des charentes  4.3 

sherry (dry)  4.3 

pastis  4.3 

roomer  5.3 

campari/ passoa  4.5 

gibson’s gin  5.5 

tanqueray gin  6.7 

save the queen gin  9.2 

 + frisdrank  2.5 

 + thomas henry tonic  3.8 
  



 1 tafel = 1 rekening 2 

ALCOHOLVRIJ 

 

cava 0%Bubbels zonder troubles(glas/fles)  5 / 25 

pimento spicy ginger  4.5 
crodino(puur / met tonic)  4.2 / 8 

energibajer alcoholvrij bier    4.3 

 

WATER 

 

water van de tap   0 

spa blauw (plat) glas/ 1L      2.3/ 7.8 

spa rood (bruisend) glas/ 1L      2.3/ 7.8 

bru (plat of bruisend) 50cl  4.6 

 

FRIS 

 

huisgemaakte limonade à l’AmuZette 

gember/ limoen-munt/ ice-tea S  3.6 

coca cola/ zero   2.4 

orangina    2.7 

gini    2.7 

almdudler   2.7 

schweppes tonic   2.6 

thomas henry tonic   3.8 

ritchie limonade(27.5cl)   3.5 

appletiser(27.5cl)   3.1 

 

FRUITSAP 

 

sinaasappelsap oxfam fair trade  2.5 

appel-kers 3 wilgen/ bio  2.8 

appel-rabarber 3 wilgen/ bio  2.8 

versgeperst sinaasappelsap   4.6  
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SUGGESTIEBIEREN 

 

Zowel op vat als op fles, steeds wisselende biersuggesties. 

Kijk op de krijtborden of vraag tips aan je ober. 

Het ene is al exclusiever dan het andere dus OP=OP 

 

 

DORSTLESSER 

 

bockor pils 25cl blond 5.2° 2.3 

taras boulba 33cl blond 4.5° 3.8 

st-bernardus wit 33cl  wit  5.5° 3.8 

keikoppenbier (bio) 33cl blond 6.1° 4.3 

saisont dupont (bio) 33cl  blond  5.5° 3.3 

special de ryck 33cl  amber  5.5° 3.8 

kriek lindemans 25cl  rood  4° 3.3 

oude geuze girardin 37.5cl blond 5° 6.1 

duchesse de bourgogne 25cl donker 6.2° 3.7 

 

 

TRAPPISTEN 

 

westmalle tripel 33cl  blond  9° 4.2 

chimay blauw 33cl donker 9° 4.8 

orval  33cl  amber  6.2° 5 

rochefort 10 33cl donker  11.3° 5 
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ANDER DEGUSTATIEBIER 

 

 

hommelbier 25cl blond  7.5° 3.6 

omer  33cl  blond  8° 4.1 

la chouffe 33cl  amber 8° 4.3 

duvel  33cl  blond  8.5° 4.2 

gouden carolus tripel 33cl  blond  9° 4.5 

gouden carolus classic 33cl donker 8.5° 4.5 

st-bernardus tripel 33cl  blond  8° 4.2 

st-bernardus abt 12 33cl donker  10.5° 4.5 

brunehaut amber (G/ bio) 33cl  amber  6.5° 4.3 

brunehaut tripel (G/ bio) 33cl  blond  8° 4.5 

steenuilke 33cl  blond  6.5° 4.1 

tripel karmeliet 33cl blond 8° 4.3 

troubadour blond 33cl blond 6.5° 4.2 

troubadour magma IPA 33cl  amber  9° 4.5 

 

 

  HUISWIJN  wit / rood / rosé 

 

glas (15cl)     4.3 

25cl     7.2 

50cl     14.4 

fles     21.5 

 

 

wit  : fernäo pires & sauvignon blanc             ribatejo,portugal 

rood  : cabernet sauvignon& merlot         pays d’oc, frankrijk 

rosé : touriga nacional, casteläo, shiraz, merlot & cabernet  

    sauvignon            ribatejo, Portugal 
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SUGGESTIE WIJN WIT 

 

alpha estate  6/30 
druif: malagouzia 

 

Uitstekende Griekse wijn met levendige aroma's van bloemen, 

wit/geel fruit en limoen, eigen aan de druivensoort, met licht 

kruidige toetsen. Rond en zacht in de mond met een evenwichtige 

finesse. Klassewijn met lange afdronk. Perfecte wijn bij vis & 

zeevruchten! 

 

le plan vermeersch ‘SL blanc’ (BIO)   6.2/31 
druif: viognier 

 

Rauwe, natuurlijk gevinifieerde wijn van de voormalige Belgische 

rallypiloot Dirk Vermeersch en zijn dochter Ann. Droog met eerder 
lichte body; een ideale aperiteifwijn of ook uitstekend bij zeevruchten 

en vis. Won zilver op het Concours d'Avignon 2019. 

 

vallegre ‘reserva especial’  7.4/37 

druif: Viosinho, Arinto, Gouveio & Rabigato 

 

Een elegante, complexe en intense wijn met aroma's van wit fruit, 

bloemen en kruiden. Droog met mooie aciditeit en lange afdronk. 

Ideaal bij vis en zeevruchten, maar ook zeer goed bij wit vlees. 
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DESSERTWIJN 

 

‘notekop’ huisgemaakte notenporto  6 
Onze huisgemaakte likeur op basis van rode wijn, okkernoten en een 

selectie kruiden. Ideaal als aperitief of bij een chocoladedessert. 

 

SUGGESTIE WIJN ROSE 

rouge en beau vert ‘l’ambroisie’         6.4/32 

druif: gamay 

Deze rosé werd gemaakt door een Vlaamse wijnboer net buiten de 

Beaujolais (Beaujolais-Vert), maar de druiven worden wel net binnen 

de appellatie geteeld. De wijn is lekker fruitig, heeft voldoende zuren 

met een subtiele zoete toets die in perfecte harmonie is met de 

houtlagering. Uitstekend zomers wijntje voor alle gelegenheden, maar 

zeker ook bij salades, exotische keuken, apéro, tapas of dessert! 
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SUGGESTIE WIJN ROOD  
 

bodegas palmera (BIO)       5.6/28 
druif: bobbal (60%), tempranillo 

 

Bobal is een oeroude, autochtone druif uit de streek rond Valencia: 
even stug en koppig als de bevolking biedt hij goed weerstand tegen 

het warme en droge klimaat. Deze wijn heeft een zuiver fruitig boeket 

met aroma's van donker fruit, chocolade en kruiden; zeer vlot 

drinkbaar, met een beperkte hoeveelheid tannine. Lekker bij wat 

tapas, zachte kazen of wit en rood vlees. 

 

lous grezes ‘j’ai rendez-vous avec vous’   6.8/34 
druif: hoofdzakelijk Grenache 

 

Deze natuurlijke wijn van de Gentenaars van Lous Grezes is 
momenteel fantastisch op dronk. Rood fruit, fijne tannine en 

voldoende zuren zorgen voor een perfecte balans. Geniet hier van op 

zich of bij een stukje vlees, geroosterde groenten en geitenkaas of 

harde kazen. 

 

cosimi 'Il Poggiolo Sassello'     7.4/38 
druif sangiovese grosso (brunello) 

 

Zeer fruitig in de neus. Ronde smaken, zachte tanine, fruitig doch 

droog, voldoende zuren voor goede balans. Een mooie Toscaner voor 

elke gelegenheid, vooral gerechten met aardse smaken en alle soorten 

vlees. 

 

  

 

  KOFFIE  fair trade 

koffie, espresso, déca    2.4 

dubbele espresso    2.9 

koffie verkeerd, cappuccino    3 
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  THEE IN EEN ZAKSKE  oxfam fair 

trade/bio  

earl grey - citroen - sinaas&mango - bosvruchten - 
rooibos - groene darjeeling     2.4 

 

 LOSSE KRUIDENTHEE  kannetje 

jasmijn- kamille - rozenbottel -vervaine(ijzerkruid)  4 

mélange stokerij avondthee obv kruiden & fruit   4 

huisgemaakte gemberthee(suikervrij)à l’AmuZette  4 

verse muntthee op Maghrebijnse wijze    4.5 

 

  STERKE KOFFIE   8 

irish (whiskey) - italian (amaretto) - french (cognac of calvados) - 
flemish (graanjenever)- cuban (rum) 

 

STRAF SPUL 

jameson      6.6 

jack daniels     7.1 

oban 14j      9.3 

rum varadero 3j/ 7j oxfam fair trade   6.1/ 7.1 

peterman (jong)     3.5 

oude hertekamp      4 

amaretto, cointreau, sambuca, bailey’s   5.8 

calvados  busnel v.s.o.p.   7.9 

cognac   otard v.s.  7.9 

poliakov wodka     5.5 

 


