DORST

WATER
Kraantjeswater - glas
Kraantjeswater - karaf
Plat water - flesje 20cl
Plat water - fles 1l
Bruis water - flesje 20cl
Bruis water - fles 1l

€0
€0
€2
€5
€2
€5

SAPJES
Appelsap - glas
Appelrabarbersap - glas
Appelkrieksap - glas
Sinaasappelsap - glas

ANDERE FRISDRANKEN
Ice Tea blik - Oxfam
Tonic - Thomas Henry
Tonic Equita - Oxfam
Ginger Ale - Thomas Henry
Ginger Beer - Thomas Henry
Fritz Kola
Huisgemaakte Ice Tea
glas/ karaf 50cl

€3
€3,5
€3,5
€3,5
€3,5
€3

€3/€6

Huisgefermenteerd Gemberbier
(soms even niet beschikbaar wanneer de
gebottelde voorraad op is en de volgende
liters nog aan het fermenteren zijn)

glas/ karaf 50cl

€3/€6

€2,5
€2,5
€2,5
€2,5

KOFFIE
Koffie
Espresso
Espresso macchiato (havermelk)
Dubbele espresso
Cappuccino (havermelk)
Latte macchiato (havermelk)
Irish Koffie
Italian Koffie

WARME DRANKEN
€2,4
€2,4
€2,4
€3
€3
€3
€7
€7

Warme choco (havermelk)
Warme choco (havermelk) met
slagroom
Golden Milk (haver-amandelmelk)

€3
€3,5
€3,5

glas €3, 1l kan €8

THEES EN INFUSIES
Bai mu dan

Silk Tea

pure, handgeplukte witte thee
een volle, kruidige en bloemige thee met hints van munt
2 minuten laten infuseren

zwarte thee uit Thailand met zacht en floraal aroma
toetsen van vanille, caramel en witte chocolade
2 minuten laten infuseren

White blush

Jin Jun Mei

witte thee blend met zoetzure smaken van abrikoos, perzik,
passievrucht en hibiscus
2/3 minuten laten infuseren

bloemig, fruitig en moutig tegelijk
een prestigieuze thee uit China met een lange zoete
nasmaak
1,5 min laten infuseren

Sencha Saemidori
heel speciale Japanse groene thee, elegant gerold tot fijne
naaldjes
sterke umami/ verse boontjes toetsen
2 minuten laten infuseren

Green Earl Grey
Taiwanese groene thee besprenkeld met bergamot
etherische olie
3 minuten laten infuseren

Oolong Tie Guan Yin
pure, groene oolong
zacht en floraal ,gemaakt van de topblaadjes van de plant en
gerold tot bolletjes
2 minuten laten infuseren

Chocola-té
blend van zwarte thee en cacao doppen, heerlijk bij
chocolade
3 minuten laten infuseren

Munt thee (droge munt)
Kamille thee
Verse gember thee met citroen
Rooibos thee
Rozenbottel thee
Flower power (vlierbloemen en -bessen,
gember, eucalyptus)

TAP
Bio Pils Super 8 25cl (5,2%)
Bio Pils Super 8 33cl (5,2%)
Super 8 IPA 33cl (6%)

TRAPPISTEN
€2,8
€3,4
€3,9

ANDERE OP FLES
Suzanne (5%)

€4,5

€4,8

droge en bittere blond, fruitige doordrinker

L'Arogante (7,2%)

Ichtegems Grand Cru (6,5%)

€4,9

goudblond, volmondig abdijbier dat perfect
balanceert tussen zoet en bitter

goudblond, een harmonie van mout,
kruidigheid met een bittere toets

€4,9

€3,5

gemaakt met echte, verse krieken, licht-zoet,
zacht-zuur

Oude Geuze Oud Beersel (6,5%)
Bersalis Tripel (9,5%)

€3,5

zeer frisse, fruitige geuze, met zachte en
ronde textuur

Kriek Boon (5%)
€4,5

€4

West-vlaams roodbruin met een aangename
balans tussen complexe fruitigheid en
verfrissende zurigheid

Geuze Boon (7%)

blond met zachte bitterheid en fruitige
aroma's

Guldenberg (8%)

€3,5
€4
€4,8
€4,8
€5,5

GEUZE, ZUUR EN FRUIT

niet gepasteuriseerde, ongefilterde saison

Ouwen Duiker (7%)

Westmalle Extra (4,8%)
Westmalle Tripel (9,5%)
Chimay Blauw (9%)
Orval (6,2%)
Rochefort 10 (11,3%)

€8

traditioneel lambiekbier, met fruitige en
hoppige toets

Oude Kriek Oud Beersel (6%)
traditioneel lambiekbier gemaakt met echte
krieken en met Lambiek gerijpt op houten
vaten

€8

ROOD
ROSÉ

Huis rood
Purato Nero D'Avola
Italië - bio - vegan - zachte tannines met
mooi bessen aroma

glas
fles

€4
€18

Homs Clots De Pals

Huis rosé
Koopmanskloof
Zuid Afrika - Fairtrade

glas
fles

€4
€18

Frankrijk - Shiraz/Syrah, Grenache stevig - droog - fris

glas
fles

€4,8
€26

BUBBELS
WIT
Huis schuimwijn
Epinai Folie Blanc

Huis wit
Purato Cataratto Pinot Grigio

Frankrijk, - pompelmoes, groene
citroen, acacia - fris en levendig

Italië - bio - vegan - tropisch fruit en een
hint van citrusfruit

glas
fles

€4
€18

Homs Chardonnay IGP
Frankrijk - Chardonnay - droog

glas
fles

€4,5
€25

glas
fles

€5,5
€30

APERITIEVEN EN COCKTAILS

GIN

Sangria

€6

Classic Filliers Dry Gin 5cl

Spritz (met Biercee Bitter)

€6

kruidige gin met droog karakter waar pittige
toetsen van jeneverbes door komen,
aangevuld met verfrissende citrusaroma’s

Tante Andrée 16 Verhostede 5cl

€6

kruidig aperitief op basis van wijn

€9

€9

Edelweiss Gin Verhofstede
ambachtelijke gin op basis van 20
botanicals, fluweelzacht met een lichtzoete
afdronk

Vermouth wit Dolin Blanc 10cl

€7

Vermouth rood Verhofstede 10cl

€7

Biercee Bitter 10cl

€8

RUM

€8

Dada Chapel BRhum

€8

helemaal Gents, gedestilleerd van lokale
suikerbiet
€5,5/ €9
3cl/ 5cl

belgisch bitter, alternatief voor Campari

Foxed Bittersweet Cocktail 10cl
een lekkere premix picon-vin-blanc

Amandino Sour
met Amandino Verhofstede, Supasawa en
aquafaba

Havana Especial - bruin
3cl/ 5cl

€3,5/ €6

Havana 3Y - wit
3cl/ 5cl

Supplement frisdrank of sapje

€2,5

€3,5/ €6

LIKEURS EN DIGESTIEVEN

VODKA
Dada Chapel

Amandino Verhofstede 5cl

organische en ongefilterde vodka van Gentse
bodem
€5,5/ €9
3cl/ 5cl

amandellikeur

€7

belgische brandy

Wyborowa
3cl/ 5cl

Achille Verhostede 5cl

€6

€3,5/ €6

Edelweiss Mokka Verhofstede

€4/ €6

liqueur van versgemalen koffiebonen
3cl/ 5cl

Solé Verhofstede

WHISKEY/ WHISKY
Jameson 5cl
Maker's Mark 5cl
Talisker 10Y 5cl

sinaasappelliqueur
3cl/ 5cl

€7
€8
€9

Tante Andree 16

€4/ €6

kruidige digestief op basis van wijn
3cl/ 5cl

Big Daddy Falernum

€5/ €8

een gerijpte Falernum, doordrenkt
met jeneverbessen, botanicals en vers fruit
3cl/ 5cl

JENEVER
Foxed Citroen Jenever 3cl
Blauwe Duif Jonge Jenever 3cl
Oude Braekman Oude Jenever 3cl

€4/ €6

€3,5
€3,5
€5

Supplement frisdrank of sapje

€2,5

