witte schenkwijn

glas 4,50 / fles 22,50

Chardonnay – Languedoc, Frankrijk
J. Moreau & Fils
Aroma's van citrus en grapefruit, romige structuur, fruitige & langdurige afdronk.
Colombard Sauvignon Blanc – Côtes-de-Gascogne, Frankrijk
Haut Marin
Deze wijn is droog, iets meer frisse groene zuurtjes en fijne citrustonen.
Arinto Branca – Vinho Verde, Portugal
Dom Diogo
Pittige, zachte smaak met een ranke zuurgraad en een fris, licht-parelend mondgevoel. De
frisdroge afdronk heeft een accent van citrus, kiwi en groene appel.
glas 5,50 / fles 27,50
Verdejo – Rueda, Spanje
Gorgorito
Droog, fris, smaak van grapefruit, ananas, perzik, nectarine en frisse afdronk.
Chardonnay – Zuid-Oost Australië
Boomerang Bay Grant Burge
Zeer exotische geur en smaak. De smaak is sappig, zoetje in de afdronk, gevolgd licht bittertje.
Viognier – Languedoc, Frankrijk
Very Limoux
Heerlijk florale neus (bloemig). Smaakbalans van frisheid, witte perzik, peer en citrus.
Pinot Grigio – Chianti, Italië
Danzante
Aroma's van wilde bloesem, honing, kruiden, met een zuivere, sappige en mild droge smaak.
glas 6,50 / fles 32,50
Torrontés Classic– Mendoza, Argentinië
Tapiz
Droog en vol, smaak van ananas, limoen, citroen, kamperfoelie en sinaasappel
Grüner Veltliner – Obermarkersdorf, Oostenrijk
Weingut Diem
Vol en rond van smaak met aroma's van rijpe gele appel, bloemenbloesem, sinaasappel en typische
grüner veltliner kruidigheid (witte peper, venkel).
Moscatel – Valle de Itata, Chili
Miguel Torres
Aromatische explosie van bloemen en citrus. Mooie zuurgraad, fris en verfijnd.

witte wijn
Garnacha – Terra Alta, Spanje
fles 35,00 / Glas 7,00
7 Magnífics, Rebels de Batea El Blanc
Een zuivere, frisse wijn met een aroma van witte bloemen, citrus
en rijpe ananas. De smaak is zijdezacht, intens en elegant.
Sauvignon Blanc - Sancerre - Loire, Frankrijk
fles 42,50 / Glas 8,50
Lucien Crochet Loire La Croix Du Roy
Een wijn met een stuivende en indrukwekkende geur door z’n bloemige
en fruitige impressies. De smaak is zacht sappig, fijne zuren en een klein bittertje.
Chardonnay – Californië, Verenigde Staten
fles 60,00 / glas 15,00
Marimar Estate, Don Miguel Vineyard
Deze levendige wijn zit vol fruitaroma’s waarin citroenschil overheerst. Dit wordt
aangevuld door tonen van bloemen en jasmijn. De smaak is crispy en mineralig
met een lange, droge afdronk als resultaat.
Chablis– Bourgogne, Frankrijk
fles 46,00 / glas 11,50
Joseph Drouhin
Deze karakteristieke Chablis heeft een bleekgele kleur met een groene weerschijn.
De fruitige, geurige neus doet denken aan mint en soms citroengras, de afdronk is subtiel..
Sauvignon Blanc – Pouilly Fumé - Loire, Frankrijk fles 46,00 / glas 11,50
Joseph Mellot, Pouilly Fumé Les Tronsec
Bleekgele kleur met schitteringen. In de neus herkennen we mineralen en citrus,
zoals grapefruit en sinaasappel. De wijn is goed in balans met een mooie lengte.

rode schenkwijn
glas 4,50 / fles 22,50
Merlot- Cabarnet Sauvignon – Languedoc, Frankrijk
J. Moreau & Fils
Aromatisch, zacht en kruidig, fruitige en soepele volle wijn met zachte tannines.
Carmenère– Valle Central, Chili
Mancura
Zwoel, rijp, soepel van smaak. Hint van chocolade.
Shiraz - Pinotage – Westkaap, Zuid Afrika
Diepe Gronde
Smaak van laurier en chocola. Zachte tannines & ronde afdronk.
glas 5,50 / fles 27,50
Primitivo – Puglia, Italië
Paolo Leo
Vol en zacht van smaak, rijp donker fruit en een lichte kruidige afdronk.
Shiraz, Mourvèdre - Central Victoria, Australië
MWC Wines
Krachtige Australiër! Boordevol, zacht, dik, donker rijp fruit.. Dit samen met pure chocolade,
zwarte peper een hint vanille en eikenhout. De afdronk van deze wijn is lang, stevig en kruidig.
glas 6,50 / fles 32,50
Tempranillo – Rioja, Spanje
Marques de Arienzo
Fris en fruitig met smaak van rode bessen, kokos en vanille. Lange afdronk.
Cabernet Sauvignon – California, Verenigde Staten
Carnivor
Robuust en complex. Gedurfd in smaak, zwart fruit, nuances van mokka, chocola, vanille en
eikenhout. Zijdezachte afdronk.
Malbec – Mendoza, Argentinië
Trumpeter
Mooie dieprode wijn . De smaak is vol kers, zwarte bes en pruimaroma's aangevuld met nuances
van kardemon en peper. Het mondgevoel is vol en met een plezierige body en intense tannines.
Antre Öküzgözü - Boğazkere – Egeïsche kust, Turkije
Lucien Arkas Bağları
Krachtige body met flinke tannines en smaken van moerbei en zwarte peper. 12 Maanden gerijpt
op Frans eiken vaten.

rode wijn
Touriga Nacional, Franca, Tinta Roriz – Douro, Portugal
fles 45,00 / glas 9,00
Quinta do Crasto
Rijp en donker bosfruit, lichtjes doorstoofd. Peper, kaneel, zoethout en kruidnagel zorgen voor
het kruidige accent. De mokka, cacao en tabak maakt het geheel compleet.
Cabernet sauvignon - Californië, Verenigde Staten
fles 42,50 / glas 8,50
Louis M. Martini, Sonoma County
De wijn bevat aroma’s van pruimen en bosbessenjam. De smaken worden ondersteund door
gekarameliseerd en geroosterd eiken. Het volle, ronde mondgevoel leidt tot een fruitige afdronk.
Veronese, Rondinella, Merlot – Veneto, Italië
fles 42,50 / glas 8,50
Bertani, Valpolicella Ripasso
Het karakter van deze wijn wordt gekenmerkt door grote complexiteit en elegantie waarbij kersen,
rozijnen en zachte tannine de hoofdrol spelen.
Merlot,Cabernet Franc,Cabernet Sauvignon

Bordeaux, Frankrijk

fles 52,50 / glas 10,50
Mähler-Besse, Château La Couronne Grand Cru
Een zachte en fruitige wijn met aroma's van zwart fruit. De wijn bezit complexiteit, spanning
en heeft een lange afdronk.
Merlot 90%, Cabarnet 10% - Bordeaux, Frankrijk
fles 37,50 / glas 7,50
Château Pellebouc
De wijn heeft een donker purperen kleur met schitteringen en frisse en aangename aroma's van
rood fruit en kruidige tonen. In de mond is hij rond en gestructureerd.
Saperavi - Mukhrani Georgië
fles 37,50 / glas 7,50
Château Mukhrani, Saperavi
Saperavi is een parel onder de druiven. De wijn is robijnrood. In de neus en smaak tonen van
zwarte bessen, bramen, hints van eiken, vanille en kruiden. Uitbundige en fluweelzachte tannine.
Corvina Veronese, Rondinella,Veneto Valpolicella, Italië
fles 64,00 / glas 16,00
Recchia Amarone
Lekker vol, donker rijp fruit, met tonen van chocolade, specerijen, rozijn, aarde en subtiel vanille
door de rijping op eikenhouten vaten. De afdronk is krachtig, lang en zacht.
Nebbiolo – Piemonte,Italië
fles 70,00 / glas 17,50
Enrico Serafina, Barolo
De nebbiolo druif in beste vorm: met een bijzondere geur van rozen, leer en tabak. Veel smaak met
duidelijke tannines en zwart fruit.
Tempranillo – Rioja Spanje
fles 42,50 / glas 8,50
Marques de Riscal, Reserva
Prachtige kruidige rode wijn met een heerlijke complexiteit. Tonen van rijpe zwarte bessen. Vol
mondgevoel met elegante tannines. De frisse en lange afdronk geeft een licht tintje van eiken weer.

rosé schenkwijn
glas 4,50 / fles 22,50
Cinsault – Pays d'Oc, Frankrijk
J.Moreau & Fils
Deze rosé heeft een heerlijk aroma van aardbeien. Zeer droog en fris met een goede balans tussen
de zuren en het fruitige karakter.
Cabernet Sauvignon – Côtes de Gascogne, Frankrijk
Ménard Haut Marin
Zeer fruitige en vrolijke rosé middendroog. Heerlijke geur van aardbeien en frambozen.
glas 5,50 / fles 27,50
Grenache, Syrah, Mourvèdre – Ventoux, Frankrijk
Marotte Cuvée Jules Rosé (biologisch)
Een smaakvolle droge rosé met aroma's van aardbei en framboos maar ook iets vanille en anijs.
Een mooie volle wijn met een prettige zuurgraad, wat kruidigheid en een lange afdronk.

zoete schenkwijn
glas 4,50 / fles 22,50
Semillon – Bordeaux, Frankrijk
Grille Semillon Moelleux
Een middelzoete fruitige witte wijn, tropisch fruitaroma met lichtzoet karakter.

mousserende wijn
Prosecco – Treviso, Italië
glas 4,50 / fles 22,50
Porta Leone Frizzante
Licht, fris en makkelijk drinkbaar. Zacht tropisch fruit aroma met een
toegankelijke smaak.
Grüner Veltliner – Oostenrijk
glas 6,50 / fles 32,50
Schlumberger
Een intens fruitige geur, kruidige tonen, een aangename frisheid,
mooie zuren, fijne mousse en een lange afdronk.
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier - Champagne, Frankrijk

Louis Roederer, Brut Premier
Brut Premier is een blend van zes verschillende vintages. De wijn rijpt 3 jaar
in de kelders van Roederer en 6 maanden op fles na de ont gisting.

fles 85

alcoholvrije schenkwijn
glas € 5,50 / fles € 27,50
Muscat – Catalunya, Spanje
Torres, Natureo Muscat (wit)
Deze wijn oogt helder bleekgeel. De geur is rijk, uitbundig en bloemig (rozen). In de smaak fris
en levendig. Het milde restzoet is mooi in balans met frisse zuren.
Cabernet, Syrah – Catalunya, Spanje
Torres, Natureo Rosado (rose)
In de neus geeft deze wijn aroma's van bosvruchten en rood fruit. De smaak is fris, vrolijk en
voorzien van een lange afdronk.
Syrah – Catalunya, Spanje
Torres, Natureo Syrah (rood)
Een wijn met aroma's van granaatappel en rode bessen met hints van vanille. De smaak is vol,
zuiver en mooi in balans met zachte tannine en een delicaat zuurtje.

port / vermouth
Fonseca, Special Tawny Port
Blend – Douro Portugal
Een relatief volle tawny met een duidelijk fruitig karakter. Deze port toont een
jeugdige fruitigheid en kracht, is soepel en rond.

glas 4,50

Fonseca, Special Ruby Port
glas 4,50
Blend – Douro Portugal
Deze port heeft een klassieke geur van donker fruit en krenten. Stevig en
vol met veel body. Krachtige fruitaroma's met een lange, geconcentreerde afdronk..
Fonseca Aged Tawny 10 Years Old Port
Blend – Douro Portugal
Deze Port heeft een geurig bouquet van rijp fruit met een zijdezachte
samenstelling en subtiele houtnuances.

glas 7,50

gin tonic

Kies je gin
Ginever, tonic
Spiced Ginever een ultieme smaak sensatie! Deze Ginever is gebaseerd op onze Jenever
uit het begin van de negentiende eeuw met elf natuurlijke ingrediënten waarvan
het hoofdbestanddeel de jeneverbes is. Sinaasappel, gember en citroen
zorgen voor frisheid; gember, kardemom en piment geven body en hop en lavendel
zorgen voor de floraliteit.

7,95

Ricks Blue Gin, tonic
De sensatie. Deze gin verandert van zijn intense blauwe kleur naar rose op moment
dat er tonic op wordt geschonken. De gin is zoet van smaak en erg toegankelijk.

8,95

Gin 1689, tonic
9,95
Anglo-Dutch gin gebaseerd op een oud recept uit 1689. Geweldige gin in een
fles die opvalt!
De volgende botanicals zijn gebruikt: jeneverbes, kweepeer, schil van citroen en
sinaasappel, nootmuskaat, anijszaad en kruidnagel. Het resultaat is een krachtige, kruidige gin.
Daffy’s Gin
Een krachtige geur van verse citrus en toffee. Een oriëntaals dennenbos bij de
zee met een adembenemend uitzicht. Zacht en prikkelende kruiden. Nootachtig dat
vergaat in een smaak van citrus en Libanese munt en dan naar rood fruit gevolgd
door jeneverbes. Vanuit het diepste van de jeneverbes en de Libanese munt naar
boterige, warme en elegante afdronk.
Kies je tonic
Dry botanic
Wild botanic

Kies de garnituren
Zoet, kruidig, vraag naar de mogelijkheden!

11,95

aperitief

glas 6,50

Aperol Spritz
Aperol, prosecco, bruiswater
French 75
Ginever, citroensap, suikersiroop, prosecco
Blanco Reserva Spritz
Bianco vermouth, bruiswater
Dorado Amarco Spritz
Zoete rosso vermouth, bruiswater
Limoncello Spritz
Limoncello, prosecco, bruiswater

classics
Old Fashioned
Ouderwetse klassieker spettert van alcohol.
Whiskey, angostura bitters, basterdsuiker en bruiswater.
Manhattan
Een cocktail vernoemd naar de New Yorkse Wijk.
Whiskey, rosso vermouth, angostura bitter.
Negroni
Een stevige en echte Italiaanse rode rakker perfect voor in de zomer op het terras
Gin, Campari en zoete rosso vermouth.

glas 7,90

likeuren
Beerenburg

3,60

Witte Rum

4,50

Tia Maria

4,50

Baileys

4,50

Limoncello

4,50

Kruidenbitter ’t Zwijgertje

4,50

Cognac

5,50

Calvados

5,50

Red Label Whiskey

5,50

Fryske Hynder Whiskey

5,50

Cardhu Whiskey

6,50

bier
Jever Pilsener & Jever Fun (0%)

2,45

De Pils in de branding. Een bier geproduceerd in Jever Ostfriesland (Duitsland) Jever heeft zijn
eigen Fries-bittere smaak wat komt door hun bronwater. Dit water is vooral puur en zacht en
daardoor is er wat meer hop toegevoegd. Dat maakt Jever zo Fries en tegelijkertijd verfrissend.
Grutte Pier
Blond
4,30
Een dorstlessend bier met een fruitig aroma. Heeft een moutige smaak en een hoppige bitterheid
in de afdronk. Geïnspireerd op onze Tripel.
Tripel
4,50
Grutte Pier Tripel is een krachtig bier met een fruitig aroma. Heeft een volle moutige smaak en
een zoetige bitterheid in de afdronk. De moutigheid staat voor de tijd dat Grutte Pier nog een
boer uit Kimswerd was. De zoetige bitterheid staat voor de wraak op de Hollanders die zijn vrouw
vermoordden.

lekker happen
Plank “Bij de Mannen”
Luxe mix van charcuterie, kaasjes en delicatessen, zowel lekker bij de wijnen
als ook bij bier.

14,80

Vegaplank “Bij de Mannen”
Luxe mix van kaasjes, rauwkost, humus en delicatessen, zowel lekker
bij de wijnen als ook bij de gin-tonics.

14,80

Tortillachips uit de oven
Flinke portie warme nacho’s uit de oven met kaas, rode ui, tomaat,
crème fraîche en guacamole

7,50

Flatbread
Crème fraîche, kaas, ui en spek

6,80

Bruchettaspread en kaas

5,80

Knoflook, olijfolie en rozemarijn

5,40

Ambachtelijk Kalfsbitterballen
Per stuk

0,75

Hollandse Gehaktballetjes
Per stuk

0,85

Plukbrood
Met drie verschillende soorten smeersels

6,00

Noten Melange, Elite haver

3,20

Gemarineerde Olijven

3,80

