Drankjes
& meer
G&T’s (Gin & Tonics)
Beefeater met Schweppes tonic
Saffron met Schweppes tonic
Hendricks met Schweppes tonic
Bobby’s met Schweppes tonic
Nog lekkerder met Fever Tree tonic
i.p.v. Schweppes:
+
Elderflower of Mediterranean

€ 7,25
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,25

Koude drankjes
Castello water (750 cc) plat of bruis
Chaudfontaine (rood of blauw)
Coca Cola (regular of zero)
7-up
Fanta (sinas & cassis)
Rivella
Lipton Ice Tea (regular of green)
Schweppes
(tonic, bitter lemon of ginger ale)
Melk
Fristi of chocomel
Verse jus

€ 4,95
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,25
€ 2,50
€ 4,10

€ 1,00

Witte wijnen
Bereich Bernkastel (DUI)
Chenin Blanc (ZA)
Pinot Grigio (IT)
Chardonnay (CL)
Prosecco (20 ml)

€ 3,50
€ 3,55
€ 3,95
€ 4,45
€ 5,75

Rode wijnen
Tempranillo (SP)
Merlot (FR)

€ 3,55
€ 4,45

Rosé
Rosé (ZA)
Rosé (PT)

€ 3,55
€ 3,95

Liever een fles wijn? Dat kan natuurlijk ook!
Zomerse drankjes
Aperol Spritz
Limoncello Spritz
Ruwet appelcider
Havana Club Especial met cola
Desperados

€ 5,95
€ 6,55
€ 4,00
€ 6,75
€ 4,00

Bucket Desperados (6 stuks)

€20,00

Schulp biologische sappen
Appel
Appel-vlierbes
Appel-aardbei
Tomaat

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

Koffie & thee
Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Thee (10 soorten)
Verse muntthee
Verse gemberthee

€ 2,25
€ 2,65
€ 2,25
€ 3,55
€ 3,25
€ 3,75
€ 2,35
€ 3,30
€ 3,30

Bij de koffie
Appeltaart (huisgemaakt!)
Appeltaart met slagroom
Stroopwafels (2 stuks)
Zakje zoet (5 zoetigheden)

€ 3,50
€ 4,00
€ 2,00
€ 2,50

IJs/Desserts
Dame blanche
Panna cotta met frambozen
Crème brûlee
Bolletje vanille-ijs
Bolletje vanille-ijs suikervrij
Bolletje sorbetijs lactosevrij

€ 6,25
€ 6,75
€ 7,50
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

Kinderijsjes
IJssurprise
Discoballen
Mini dame blanche

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

Borrelkaart
Welkom op ons terras!
Fijn dat u er bent!
Het is allemaal een beetje anders dan anders
maar we gaan het u hopelijk toch als vanouds
naar de zin maken.
Een paar dingen waar we met elkaar op
moeten letten:









Schuif niet met de tafeltjes, deze zijn
zorgvuldig geplaatst
Houd 1,5 meter afstand tot andere
gasten op ons terras en binnen
Let op de looproutes waar
aangegeven
Was uw handen na uw toiletbezoek
U wordt bediend, wees geduldig we
helpen u graag maar hebben een iets
kleiner team dan voorheen
Volg aanwijzingen van ons op,
bijv. m.b.t. waar af te rekenen enz.
Geniet nooit met mate!

Heeft u tips of vragen? Geef het ons door!
Het is een bijzondere start, ook voor ons.

Toegestaan aan 1 tafel, zonder 1,5
meter afstand:


max. 2 pers. (uit of buiten
hetzelfde huishouden)



meer dan 2 pers. (maar uit
hetzelfde huishouden)

SNACKS
Bitterballen
Kaasstengels 
Torpedo garnalen
Rendang kroketjes
Vegan bitterballen 
Portie kaas 
Portie nootjes 

8 stuks
8 stuks
5 stuks
6 stuks
8 stuks

€7,25
€6,50
€7,95
€7,95
€7,50
€4,95
€1,95

CHARCUTERIEPLANK
V.a. 2 personen te bestellen €8,95 p.p

met fuet, Coppa di Parma, ossenworst,
mini salami, huisgemaakte crostini,
olijven, noten & A’damse uitjes

ETAGÈRE MET VISSPECIALITEITEN
V.a. 2 personen te bestellen €18,50 p.p.

met Hollandse garnalen, gerookte zalm,
inktvisringen, sardientjes, garnalenkroketten,
forel, huisgemaakte crostini, aioli,
dillemayonaise, wakame & citroen

KAASPLANKJE 

€ 9,50 p.p.

met Boer’n geitenkaas, roquefort, Port Salut
& huisgemaakte vijgenchutney

BREEKA’S BOL BROOD 

€6,75
wit en bruin brood met roomboter,
zwart zeezout en olijfolie
- met kruidenboter erbij + €1,00

Wilt u toch lunchen/dineren?
Vraag of we een plekje hebben
op ons lunch/diner terras!

