
Voor onze suggestiedranken gaan we vaak op zoek naar dat ietsje 

meer of  ietsje anders.  Al deze suggestiedranken worden  

geproduceerd door een (familie)bedrijf  of  eenmanszaak die we een 

hart onder de riem willen steken. Zolang de voorraad strekt.

Niet-alcoholische suggestiedranken:

Deze dranken kunnen ook warm gedronken worden.

Bissap: is een gezoete huisbereide drank van hibiscusbloem, verse 
munt en een beetje citroen. Het is een enorm dorstlessend drankje 
en kan ook als thee gedronken worden. De verse munt geeft een 
fantastische toets aan dit drankje. (€4,5)

N.A. apéritif maison: huisbereide vlierbloesemsiroop met water en 
veel citroensap (€5,2)

Cider (alcoholisch, laag % alcohol):

Cider: is de typische drank die in Bretagne bij een 
boekweitpannenkoek wordt gedronken. 
We hebben voor jou 2 soorten geselecteerd:
Doux (de zoetste)
Brut (minder zoet, wel nog enige zoetheid)
€ 10 voor halve fles, € 15 euro voor hele fles van 75cl

Alcoholische suggestiedranken:
Apéritif maison: huisbereide vlierbloesemsiroop met citroensap en een 
glaasje cava (€7,9)

Sangria: echte Spaanse, op basis van een Spaans familierecept 
gebotteld.  Hij bevat citrusextracten waardoor hij het best tot zijn recht 
komt met veel ijs en citrusvruchten. 15 Vol.% Alc (€ 7,9)

Alcoholische suggestiebieren:

Vicaris Quinto: is een goudblond bier van hoge gisting met hergisting op fles en 
vat. Doordat het gebaseerd is op het recept van Vicaris Tripel neemt het haar 
zachtheid en toegankelijkheid over. Het bier bevat een rijk aroma, romige 
schuimkraag en slechts 5 Vol.% Alc.. Kortom: het is een smaakvolle 
doordrinker! Bovendien is de Quinto 100% natuurlijk gebrouwen, ongefilterd 
en niet gepasteuriseerd. (€3,1)

Wieze Tripel: is, naast nostalgie naar Femkes overgrootvader, een Belgisch bier 
van hoge gisting, hergist op fles. Het is gebrouwen volgens een uniek recept, 
als eerbetoon aan het erfgoed en de traditie van brouwerij Van Roy uit Wieze. 
Heeft twee gouden medailles gewonnen: in 2014 The Brussels Beer Challenge 
en in 2016 The International Beer Challenge in Londen. Het is een bier met een 
subtiel kruidige smaak, complex hop-aroma en een licht bittere afdronk. 8,5 
Vol.% Alc (€3,9)

Cuvée Verhaeren: is gebrouwen door een Sint-Amandsenaar voor het Emile 
Verhaerenjaar (2016).  Het is  een ongefilterd bier dat zich tussen de 
amberkleurige en bruine bieren bevindt. Wie houdt van een donker bier met 
de frisse hoppigheid van een amberbier, is bij de Cuvée Verhaeren aan het 
juiste adres. 7,5 Vol.% Alc (€ 4,1)
Kan ook in blonde versie 7,5 Vol.% Alc (€ 4,1)



Aperitieven

Cava 4,7 euro/glas 26,5 euro/fles

Porto (rood) 4,7 euro

Kir 5,7 euro

Kir Royal 5,7 euro

Wijnen

Met zorg geselecteerd

Rode huiswijn 4,7 euro/glas 21,5 euro/fles

Witte huiswijn 4,7 euro/glas 21,5 euro/fles

Rosé huiswijn 4,7 euro/glas 21,5 euro/fles

Bieren

Grimbergen blond 3,3 euro

Duvel 3,3 euro

Gouden Carolus (tripel 33cl) 3,9 euro

Gouden Carolus donker (classic 33cl) 3,9 euro 

Frisdranken en waters 

Plat water 1,9 euro

Bruis water 1,9 euro

Coca Cola 2,4 euro

Coca Cola zero 2,4 euro

Ice Tea 33cl 2,9 euro

Sinaasappelsap 2,5 euro

Appelsap 2,5 euro

Warme dranken

Koffie 2,3 euro

Keuze uit ons  thee-assortiment 

kannetje thee 3,5 euro


