
	 	

 
 
 
 

SOUP	
 
Thai chicken soup 
coconut, chili, chicken, onion, bean sprouts, pak choi  7,50 
 
Pomodori with cream 
freshly mashed tomato soup  5,50 
 
Forest mushrooms soup 
homemade soup with forest mushrooms  5,50 
 
Seasonal soup 
ask one of our employees about the actual seasonal soup  from 5,50 
 
 

FRIED	EGGS	
 
We serve our fried eggs with white or brown sourdough bread. 
 
Twelve o’ clock with fish  
2 free-range eggs, salmon, tuna salad, shrimp croquette, cup of soup  12,50 
 
Twelve o’ clock with or without meat 
2 free-range eggs, ham, cheese, meat croquette, cup of tomato soup  10,50 
 2 free-range eggs, cheese, vegetarian croquette, cup of soup  10,50 
 
Farmers omelet 
free-range eggs, mushrooms, onion, bell pepper, ham  7,50 
 
Fried eggs normal 
3 free-range eggs  5,50 
 
Fried eggs small 
2 free-range eggs  4,50 
 
Supplements: ham, cheese, bacon or additional egg / salmon  +1,00 / 2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Are	you	allergic	to	something?	
Or	don’t	you	like	something?	
Order	something	else	tasty!	J	



	 	

 
 
 
 

GRILLED	CHEESE	SANDWICH	
 
Our grilled cheese sandwiches are made of white or brown sourdough bread by choice. 
 
Grilled cheese sandwich OWP Spicy 
half to half minced meat, ham, cheese, sambal, tomato, onion  5,75 
 
Grilled goat cheese sandwich 
balsamic syrup, arugula lettuce, walnut  5,75 
 
Grilled ham and/or cheese sandwich 
ham and/or cheese  4,25 
 
 

SANDWICHES	
 
Our sandwiches are made of white or brown sourdough bread by choice. 
 
Sandwich ’T OWP 
burgandian ham, bacon, fried egg, egg salad, sweet mayo, lettuce, tomato,  
cucumber  9,75 
 
Sandwich hot chicken  
chicken baked in spicy sambal sauce, lettuce, cucumber, egg, bacon,  
sweet mayo  9,00 
 
 

CROQUETTES	
 
Shrimp croquettes 
2 shrimp croquettes, 2 slices of bread, sweet mayo  9,00 
 
Van Dobben satay croquettes 
2 satay croquettes, 2 slices of bread, mayo  8,00 
 
Vega croquettes 
2 vegetarian croquettes, 2 slices of bread, mayo  8,00 
 
Van Dobben croquettes 
2 beef croquettes, 2 slices of bread, mustard  7,50 
 
  



	 	

 
 
 
 

BREAD	ROLLS	
 
Rolls of spelt + 0,50 
 
Roll carpaccio 
carpaccio, arugula lettuce, truffle mayo, truffle oil, Parmesan cheese, pine nuts  9,75 
 
Roll ‘almost healthy’ 
cheese, ham, sweet mayo, onion, egg, tomato, cucumber, fruit  8,00 
 
Roll tuna salad 
tuna salad, lettuce, sweet mayo, onion  8,00 
 
Roll goat cheese 
goat cheese from the oven, arugula lettuce, balsamic syrop, walnut  7,50 
 
Burgundian ham 
burgundian ham, lettuce, fried onion and mushrooms with sauce  7,50 
 
Roll bacon-egg salad 
homemade egg salad with bacon, lettuce  6,50 
 
Roll old cheese 
old cheese, arugula lettuce, balsamic syrup, walnut  6,50 
 
 

BAKED	BREAD	
 
Tuna OWP 
tuna salad, fresh tuna fillet herb crust, sweet mayo, seaweed salad, wasabi herbs,  
lettuce  12,50 
 
Filet mignon 
filet mignon, Asian sauce, onion, red pepper, bean sprouts, arugula lettuce  11,50 
 
Camembert Parma 
camembert from the oven, prosciutto di Parma, fruit, nuts and honey  11,50 
 
Pepper steak 
tranches of pepper steak, lettuce and aioli  11,50 
 
Fish 
smoked salmon, crab salad, shrimps, lettuce, onion, egg  11,00 
 
Chicken avocado truffle 
smoked chicken, avocado, truffle mayo, Parmesan cheese, arugula lettuce, pancetta  9,50 
 
Warm meat 
fricandeau, mushrooms, onions and satay sauce  8,50 
  



	 	

 
 
 
 

SALADS	
 
Fish salad 
king prawns, mackerel, smoked salmon, lettuce, bean sprouts, onion, dressing,  
pepper  16,50 / 11,00  
 
Parma ham and camembert salad 
lettuce, prosciutto di Parma, cucumber, tomato, egg, honey, camembert and  
nuts  15,70 / 10,00  
 
Chicken salad 
chicken thigh, Asian sauce, lettuce, bean sprouts, onion, pepper  14,70 / 9,00 
 
Goat cheese salad 
bruschetta with goat cheese from the oven, lettuce, tomato, cucumber, arugula lettuce, 
balsamic syrup, walnuts  14,50 / 9,00 
 
Carpaccio salad 
carpaccio, truffle mayo, truffle oil, Parmesan cheese, pine nuts, arugula lettuce, lettuce, 
walnut, bruschetta  14,50 
	
	

BURGERS	
 
Our burgers are made of 200 grams half to half minced meat and are served with potato 
dippers, OWP special sauce and beer battered onion rings. Served on hamburger bread. 
 
Truffle burger 
truffle mayo, arugula lettuce, Parmesan cheese  11,50 
 
Bacon cheese burger 
bacon, cheese, OWP special sauce, lettuce ‘special’, pickle, fried onions  11,50 
 
OWP burger 
baked mushrooms, fried egg, fried onion, sambal, sweet mayo  10,50 
 
Pulled pork burger 
slowly-cooked pork neck, OWP bbq sauce, pickle, jalapeño, lettuce ‘special’  10,50 
 
per extra ingredient  + 1,00 

	
	 	



	 	

 
 
 
 

KIDS		
 
Small tomato soup  3,90 
 
Soft bun fried egg  3,90 
 
Soft bun croquette or frikandel  3,50 
 
Soft bun ham or cheese  3,20 
 
Soft bun boiled egg  3,20 
 
Soft bun sprinkles  3,00 
 
French fries with a spare rib (not unlimited) 
incl. soft drink and a children’s ice cream after 6,50 or a Ben & Jerry’s ice cream (+3,00) 
 
French fries with a croquette, frikandel or chicken nuggets 
incl. soft drink, mayo, apple sauce and a children’s ice cream after 6,50 or a Ben & Jerry’s  
ice cream (+3,00) 
 
Children’s spaghetti Bolognese 
incl. soft drink and a children’s ice cream after 6,50 or a Ben & Jerry’s ice cream (+3,00) 
 
Children’s pizza Margarita 
incl. soft drink and a children’s ice cream after 6,50 or a Ben & Jerry’s ice cream (+3,00) 
 
Children’s pancake 
incl. soft drink and a children’s ice cream after 6,50 or a Ben & Jerry’s ice cream (+3,00) 
 
 
 
  



	 	

 
 
 
 

STARTERS	
 
Coquilles 
5 coquilles in cream sauce with pancetta and onion  11,50 
 
Tuna fillet herb crust 
fresh tuna fillet with Italian herb crust, wasabi herbs, wakame and oriental sauce  11,50 
 
Carpaccio 
carpaccio, arugula lettuce, Parmesan cheese, pine nuts, truffle mayo, truffle oil  9,50 
 
King prawns  
in garlic oil: 6 peeled king prawns in a light spicy oil  9,50 
 

in cream: 6 peeled king prawns in a light spicy cream sauce  9,50 
 
Nachos hot chicken 
chicken fried in spicy sambal sauce, mozzarella, bacon  9,50 
 
Nachos pulled pork 
slowly-cooked pork neck, bbq sauce, mozzarella, jalapeño, sour cream  9,00 
 
Nachos minced meat 
half to half minced meat, jalapeño, mozzarella, sour cream, guacamole and salsa sauce  9,00   
 
Vegetarian nachos  
jalapeño, mozzarella, sour cream, guacamole and salsa sauce  6,50 
 
Bruschette Trio 
3 bruschette from the stone oven, surprise toppings  9,00 
 
Crème Brulee feta  
with vegetables and bread, roasted with cane sugar  8,00 
 
Loaf bread 
with aioli and tapenade  7,50 
 
  



	 	

 
 
	
	

MAIN	DISHES	
 
You can order our main courses until 21:00. All dishes are served with French fries or 
jacket potato. 
 
Hereford Bavette steak 
delicious piece of tender meat, 300 grams, it concerns the lower part between buttock and 
chest. It is from a southwestern English cattle breed that is known for its strength combined 
with a quiet character, that results in a very tender steak full of flavor. Served in tranches with 
salad  25,00 
 
Scottish top round steak 
250 grams, baked in butter, with baked seasonal vegetables, served with salad 
and possibly various sauces  22,50 
 
Flat Iron steak 
300 grams delicious, tasty and very tender steak from cows fed with maize and corn, with 
spicy homemade chimichurri, served with salad  22,50 
 
King prawns à la plancha (6 pieces) 
from the grill, garlic, olive oil and aioli, served with salad  21,50 
 
Salmon 
baked salmon with cream cheese, seaweed salad, fresh pepper and sea salt,  
served with salad  20,50 
 
Hanger steak from the grill  
to order by two: delicious tender steak, rosé baked, served with truffle jus,  
aioli and salad  19,50 p.p. 
 
Schnitzel 
with a sauce of your choice and served with salad  16,50 
 
Spareribs (Tuesday to Wednesday unlimited) 
glaced with our own OWP bbq sauce and salad 16,50 
Spareribs - extra rib on Thursday to Sunday  +8,50 
 
Chicken satay 
200 grams, satay sauce, kroepoek, fried onions and mixed salad  15,50 
 
Various sauces 
hot sauces: truffle, pepper, mushroom  2,50 
cold sauces: aioli, OWP mayo, OWP bbq sauce  1,50 
 
 
 
 
 
 
  



	 	

 
 
 
 

NOODLES	AND	SPAGHETTI	
 
Spaghetti king prawns  
8 king prawns, garlic, red peppers, fresh herbs  17,50 
 

Spaghetti king prawns in cream sauce  
8 king prawns in a light spicy cream sauce  17,50 
 
Spaghetti Pesce 
filled with salmon and prawns, garlic, tomato sauce and basil  17,50 
 
Risotto Pesce 
lemon risotto with tomato and salmon  19,50 
 
Risotto Tartufo 
risotto with forest mushrooms, truffle jus and arugula lettuce  14,50 
 

with Hereford bavette 300 grams  27,50 
 
Spaghetti Bolognese 
with half to half minced meat in homemade tomato sauce  12,00 
 
 

PIZZAS	
 
Our pizzas are homemade and baked in the stone oven. 
 
Pizza Parma ham 
tomato sauce, prosciutto di Parma, mozzarella, basil  11,50 
 
Pizza Carpaccio 
tomato sauces, mozzarella, arugula lettuce, carpaccio, Parmesan cheese, pine nuts, truffle 
mayo, truffle oil, cheese  11,50 
 
Pizza Salmon 
tomato sauce, mozzarella, salmon, cream cheese  9,00 
 
Pizza Margarita 
tomato sauce, mozzarella  7,50 
  



	 	

 
 
 
 

SWEET	AND	CHEESE	
 
Cheese platter 
young and old cheese  9,50 
 
Dame blanche  5,50 
 
Crème Brûlée  5,50 
 
Peanut brownie with ice  5,50 
 
Nougatine ice cake  4,50 
 
Ben & Jerry’s 
various tastes  4,50 
 
Cheese cake  4,25 
 
Various types of cakes, from  3,50 
 
Apple pie  3,00 
 
Children’s ice cream   3,00 
 
Whipped cream  + 0,50 
 
  



	 	

 
 
 
 

APPETIZERS	
 
Cheese platter 
young and old cheese, fruit, balsamico syrup  9,50 
 
Fried snacks (12 pieces) 
various fried snacks from ‘Van Dobben’  8,50 
 
Seasonal ‘bitterballen’– typical Dutch (10 pieces) 
with special stuffing  8,50 
 
Bitterballen from Van Dobben – typical Dutch (10 pieces) 
with ragout  8,00 
 
Bitterballen from The Burgandian – typical Dutch (10 pieces) 
with pulled pork  8,00 
 

Vegetarian bitterballen van Mora – typical Dutch (10 pieces)   6,00 
 
Flames (10 pieces) 
spicy spring rolls with meatloaf  8,00 
 
Chicken nuggets (10 pieces) 
with chilli sauce  7,50 
 
Onion rings (12 pieces) 
with chili sauce  6,50 
 
Van Lieshout frikandelletjes – typical Dutch (20 pieces) 
with mayo  6,00 
 
French fries OWP 
with special sauce and fried onions  3,00 
 
  



	 	

 
 
 
 

BBQ	SPECIALS	
 
Our BBQ Specials are only available in summer and must be booked in advance via our 
website.  
 
Two salads, bread and French fries are included ‘unlimited’.  
In consultation with the Pitmaster, we can also take care of the vegetarian✔. 
 
Special King's Roast (from 35 people) 
a suckling pig on the spit and 2 choices from the Knights and Princes  
arrangements 37,50 p.p. 
 
Princes arrangement (from 15 people) 
4 courses, choice from: salmon, steak, flat iron steak, short ribs, hanger steak, whole redfish, big 
shrimp skewer, OWP spice-dog, chicken, sausage, spareribs, cod fish, small shrimp skewer, 
bacon, satay and hamburger  28,00 p.p. 
 
Crusaders arrangement (from 15 people) 
4 courses, choice from: OWP spice-dog, chicken, sausage, spareribs, cod fish, small shrimp 
skewer, bacon, satay and hamburger  25,50 p.p. 
 
Knights arrangement (from 15 people) 
3 courses, choice from salmon, steak, flat iron steak, short ribs, hanger steak, whole redfish, big 
shrimp skewer, OWP spice-dog, chicken, sausage, spareribs, cod fish, small shrimp skewer, 
bacon, satay and hamburger  22,50 p.p. 
 
Knight by foot (from 15 people) 
2 courses, choice from: salmon, steak, flat iron steak, short ribs, hanger steak, whole redfish, big 
shrimp skewer, OWP spice-dog, chicken, sausage, spareribs, cod fish, small shrimp skewer, 
bacon, satay and hamburger  20,00 p.p. 
 
Choose 2 salads from below, extra salad +2,00 p.p. 
Russian salad 
Green salad ✔ 
Potato salad ✔ 
Pasta salad ✔ 
 
Vegetable burger ✔ 
Beet burger ✔ 
Tempeh satay ✔ 
Mexican tortillas ✔ 
 
  



	 	

 
 
 

DRANKEN	
 
 

WARME	DRANKEN	
 
Thee 2,10 
Verse Muntthee 3,25 
Verse Gemberthee 3,25 
Guayusa thee 2,50 
a caffeinated drink with twice as many antioxidants as green tea, experience 
the effect of the energy tea of Amazon hunters 

 

Koffie 2,10 
Grote Koffie 3,75 
Espresso 2,10 
Dubbele Espresso 3,75 
Koffie Verkeerd 2,35 
Cappuccino 2,35 
Dubbele Cappuccino 4,20 
Latte Macchiato 3,25 
Slagroom 0,50 
Warme Chocomel 2,75 
Koffie met Smaakje 2,40 
Klets Koffie met slagroom 3,25 
D.O.M. Koffie (D.O.M. Benedictine) 5,75 
Spanish Koffie (Likeur 43) 5,75 
French Koffie (Cointreau) 5,75 
Irish Koffie (Jamesson) 5,75 
Italian Stallion (Amaretto) 5,75 
Koffie Roma (Frangelico) 5,75 
Koffie Tia (Tia Maria) 5,75 
Cafeïne vrij, plus 0,35 
 
 
 

KOUDE	DRANKEN	
 
Melk 2,10 
Chocomel 2,35 
Fristi 2,35 
Appelsap 2,35 
Jus d’orange 2,35 
Verse Jus 3,50 
Grote Verse Jus 4,75 
Smoothie (diverse smaken) vanaf 4,70 
IJskoffie (diverse smaken) 4,25 
Speciale sappen vanaf 3,00 
Kan ijswater (keuze uit komkommer/fruit/gember/munt) 2,60 
 
  



	 	

 
 
 
 

FLESJES	FRISDRANK	
 
Coca Cola 2,30 
Coca Cola Light / Coca Cola Zero 2,30 
Red Bull Energy (diverse soorten) 3,75 
Sprite 2,30 
Fanta Orange 2,30 
Fanta Cassis 2,30 
Spa Blauw / Spa Rood 2,30 
Bitter Lemon 2,30 
Tonic 2,30 
Ginger Ale 2,30 
Rivella 2,30 
Dubbelfris Appel Perzik 2,30 
Dubbelfris Cranberry Framboos 2,30 
Fuze tea green 2,60 
Fuze tea perzik/hibiscus 2,60 
Fuze tea mango/kamille 2,60 
 
 
	

DIVERSE	BINNENLAND	GEDISTILLEERD	
 
Jenever  2,10 
Vieux 2,10 
Bessenjenever 2,10 
Berenburger 2,10 
Jägermeister  2,10 
Schrobbelaar 2,10 
Vlierbessen 2,10 
 
  



	 	

 
 
 
 

P.S.V.	
 
Fonseca Ruby port 3,75 
Fonseca White port  3,75 
Fonseca Tawny port  3,75 
Fonseca 10 jaar oude port  9,00 
Fonseca 20 jaar oude port  12,50 
Sherry Fino 3,75 
Sherry Dry 3,75 
Vermouth Martini Bianco 3,75 
Vermouth Martini Rosso 3,75 
Vermouth Martini Dry 3,75 
 
 
 

DIVERSE	BUITENLAND	GEDISTILLEERD	4cl	
 
Bacardi Bianco / Limon / Razz 4,75 
Havanna Club 3 years 5,00 
Havanna Club Especial 5,25 
Havanna Club 7 years 5,75 
Absolute Wodka / Rode Wodka / Zwarte Wodka 4,75 
Tequila / Sambucca 4,75 
Shots (2 cl) vanaf 2,50 
 
 
 

ALCOHOLISCHE	MIXDRANKEN	
 
Spatjes (2cl) vanaf 3,75 
	
	
	
	
	
	 	



	 	

	
 
 

LIKEUREN	4cl	
 
Apfelkorn 3,95 
Baileys  4,75 
Amaretto 4,75 
Tia Maria 4,75 
Licor 43 4,75 
Frangelico 4,75 
Kahlua 4,75 
Passoa 4,75 
Malibu 4,75 
Kontiki 4,75 
Pernod 4,75 
Pina Colada 4,75 
Calvados 4,75 
Pisang 4,75 
Ypioca Cachaca 4,75 
Safari 4,75 
Grand Marnier 5,25 
Drambuie 5,25 
Limoncello 5,25 
Cointreau 5,25 
D.O.M. Benedictine 5,25 
 
 
 

COGNAC	
 
Hennessy Fine 5,25 
Hennessy XO 12,00 
 
 
 

COCKTAILS	
 
Diverse cocktails vanaf 6,50 
Diverse alcoholvrije cocktails vanaf 
 

3,50 

	 	



	 	

	
 
 

WIJNEN	
 
 

HUISWIJNEN	
 
Pinotage Shiraz – per glas……………………………………………………… 3,75 
Mooie rode wijn, gecombineerd maken de Pinotage druif en Shiraz druif 
(van origine Frans) een diepe, broeierige wijn met ruime tannines en 
donkere smaken van gekruide vruchten. 
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

Pinotage Shiraz – per karaf 0,5 L / 1 L ..…………………………………… 12,00 / 24,00 
  
Chenin blanc/Sauvignon blanc – per 
glas…………………………………… 

3,75 

Een frisse, witte blend van Chenin Blanc en Sauvignon Blanc met tropisch 
fruit, rijpe peer en een knisperende afdronk. 
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

Chenin blanc/Sauvignon blanc – per karaf 0,5 L / 1 L ..……………… 12,00 / 24,00 
  
Reinhessen – per glas…………………………………………………………… 3,75 
Aangename licht zoete witte wijn met een fijne frisheid van mooi rijp fruit 
zowel in smaak als in geur. 
Land van herkomst: Duitsland 

 

Reinhessen – per karaf 0,5 L / 1 L ..………………………………………… 12,00 / 24,00 
  
Chardonnay DO Central Valley - per fles / glas………………………… 19,50 / 3,95 
Santa Carolina Cellar Selection * In de smaak stuivend tropisch fruit met 
een mild karakter. Zacht van smaak.  
Land van herkomst: Chili 

 

  
Golden Muscat semi-sweet WO Western Cape - per fles…………… 20,00 
Boschheuvel * Halfzoete witte wijn met veel tropisch fruit en muskaat in de 
smaak.  
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

  
Shiraz-Merlot WO Western Cape - per fles / glas……………………… 20,00 / 3,95 
Boschheuvel * Deze wijn heeft aroma's van pruimen en kersen en heeft een 
volle, soepele, elegante smaak. Kortom, een bijzondere allemans vriend.  
Land van herkomst: Zuid-Afrika 

 

 
  



	 	

 
 
 
 

CHAMPAGNE	–	PROSECCO	-	COCKTAIL	
 
Champagne Rosé - per fles……………………………………………………….. 46,00 
Baron Fuente * Zalmroze champagne. De mousse is subtiel en mooi 
gelijkmatig. Prachtige blend van 40% Pinot Meunier, 40% Chardonnay en 
20% Pinot Noir. 
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Champagne 1e Cru Brut "Privilege" - per fles……………………………… 45,00 
Monmarthe * Rijke geur van rijp geel fruit. In de mond aangevuld met noten 
en een volle mousse wat zorgt voor een verfrissend effect. Mooie blend van 
50% Chardonnay en 50% Pinot Noir. Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Prosecco Frizzante DOC Veneto - per fles / 20cl. (piccolo)…………… 19,00 / 5,50 
MBM-Mabis * De smaak is aansprekend, goed in balans en kent de voor de 
Prosecco druif typische lichte amandeltinten met een aangename lichte 
pareling. 
Land van herkomst: Italië 

 

  
Hugo Shine Cocktail - per glas…………………………………………………… 4,50 
Splendid * Verfrissende, sprankelende cocktail die bestaat uit mousserende 
witte wijn met een fruitige smaak van vlierbloesem en een vleugje mint. Land 
van herkomst: Italië 

 

  
Aperol – per glas……………………………………………………………………… 4,75 
De in het oog springende oranje kleur en unieke smaak zorgen voor zomerse 
sferen in je glas. Bittere en zoete sinaasappel in de mix met tal van 
verschillende ingrediënten naar een geheim recept. Land van herkomst: Italië 

 

  
Insel Kreide Champagne bier 5,6 % - 75cl. …………………………………. 17,50 
Witbier, waarbij tijdens het brouwen gebruik is gemaakt van krijt- en 
champagne gist. Zeer toegankelijk, verfrissend en droog qua smaak. 

 

 
 
	

WITTE	WIJNEN	
 
Sancerre A.C. - per fles…………………………………………………………….. 32,00 
Domaine la Gemière "Cuvée Initiale" * Lichtgele, droge, frisse wijn met een 
aroma van kruisbessen. 100% Sauvignon Blanc.  
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Chardonnay Reserve-Mendoza (Bio) - per fles……………………………. 28,00 
Domaine Bousquet * Op het palet geeft de wijn een vleug van groene appels 
en peren met zachte kruidige tonen. De zijdezachte smaak heeft voldoende 
dikte en een verfrissende zuurgraad. Het hout is mooi geïntegreerd.  
Land van herkomst: Argentinië 

 

	 	



	 	

  
  
  
Sauvignon Blanc - Marlborough - per fles…………………………………… 26,00 
Mount Riley * Het is een zeer intense wijn, vol met tropisch fruit en een zeer 
lange afdronk. De aanwezige frisse zuren maken de wijn zeer levendig. Deze 
Sauvignon Blanc knispert in het glas. Werkelijk een dijk van wijn.  
Land van herkomst: Nieuw-Zeeland 

 

  
Grüner Veltliner "Classic" - per fles…………………………………………… 25,00 
Weingut Urbanihof * Zuivere, superfrisse witte wijn met sappig wit fruit en 
een lichte kruidigheid. Geschikt bij diverse visgerechten en salades. 100% 
Grüner Veltliner druif.  
Land van herkomst: Oostenrijk 

 

 
 
 

ROSÉ	&	RODE	WIJNEN	
 
Haut-Médoc A.C. - per fles………………………………………………………… 39,00 
Les Allees de Cantemerle - 2de wijn Château Cantemerle * De kleur van deze 
wijn is granaat rood. In de neus geuren van rijp bosfruit met een laagje zwarte 
bessen. Weelderig en verfijnd van smaak. Vol en zacht in de mond met een 
vleugje vanille dankzij 12 maanden rijping op Frans eiken.  
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Rioja Reserva DOC - per fles……………………………………………………… 29,00 
Carlos Serres * Krachtige rode Rioja wijn met een fraaie balans tussen 
houtrijping en fruit. Elegant in de mond, met goede balans en harmonieuze 
krachtige afdronk.  
Land van herkomst: Spanje 

 

  
Côtes de Provence Rosé AC "Cuvée Speciale" - per fles………………… 27,00 
Château d'Astros * Mooi droog, met verfrissende lekkere zuren. Heel 
smaakvol, mooi aangenaam, wat complex en iets kruidigs. Dit is nu wat je 
lekker noemt!  
Land van herkomst: Frankrijk 

 

  
Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC - per fles………………… 26,00 
Krachtige, volle wijn met gerijpt rood fruit. Vol en rijk karakter. Mooie blend 
van 65% corvina veronese, 15% corvinone en 20% rondinella.  
Land van herkomst: Italië 

 

  
Carmenère "Private Reserve" DO Maule Valley - per fles……………… 23,00 
El Aromo * In de geur treft u tonen van pruimen en een vleugje chocolade. 
Heeft een zacht en stevig karakter.  
Land van herkomst: Chili 

 

 
  



	 	

 
 
 

BIEREN	
 
 

TAP	BIEREN	
 
Bavaria Pilsener 5 % - 20 cl……………………………………………………….. 2,00 
Bavaria Pilsener 5 % - 25 cl……………………………………………………….. 2,50 
Bavaria Pilsener 5 % - 45 cl……………………………………………………….. 4,50 
Een verfrissend, zuiver en goed doordrinkbaar pils met tonen van granen en 
fruit. Dorstlessend helder lichtblond bier met een aangename bitter in de 
afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: licht, fruit, granen * Past bij: pittige 
gerechten en gegrild vlees 

 

  
Swinckels’ – Superieur Pilsener 5,3 %  25 cl………………………………. 2,75 
Dorstlessend superieur volmout pilsener, gebrouwen met Cascade-hop uit de 
Amerikaanse Yakima-vallei. Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk 
met verfijnde bitters. Bitterheid: 2/5 * Smaak: volmout, rijk, helder * Past bij: 
pittige gerechten en gegrild vlees 

 

  
La Trappe Witte Trappist 5,5 % 30 cl………………………………………….. 3,50 
Het enige trappistenwitbier van de wereld. Goed doordrinkbare, bruisende en 
frisse dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, kruidigheid en een 
prikkelende afdronk.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: fris, moutig, prikkelend * Past 
bij: zalm, witvis en garnalen 

 

  
La Trappe Dubbel 7,0 % 25 cl……………………………………………………. 3,50 
Klassiek dubbel trappistenbier met een stevige, volmoutige en karamelzoete 
smaak. Met subtiele, zoete smaaktonen van dadels, honing en gedroogd fruit 
en zachte afdronk.  Bitterheid: 2/5 * Smaak: stevig, volmout, karamel * Past 
bij: gegrild vlees en stoofpotten 

 

  
Palm 5,2 %....................................................................................... 3,50 
Dit vlot drinkend amberkleurig bier van hoge gisting heeft een verstandig 
alcoholgehalte. De speciale PALM-mouten bepalen haar honingachtige 
malsheid en de eigen geselecteerde PALM-gisten haar fruitig gistingsaroma. 
Fijne aromahoppen uit Kent brengen een subtiele harmonie. 

 

  
De Koninck 5,2 %............................................................................. 3,50 
Belgisch bier dat gekenmerkt wordt door zijn aromatische hop en licht 
geroosterde mout en zijn zeer mooie oranje kleur. De Koninck wordt 
gebrouwen in Antwerpen met Saaz hop en 100% mout. 

 

  
Cornet 8,5 %.................................................................................... 4,00 
Krachtig blond Belgisch bier met een subtiele vanilletoets dankzij 
eikenhouten snippers die tijdens het brouwen worden toegevoegd. 

 

 
 
 
 
 



	 	

	
	
	
	

FLES	BIEREN	
 
Insel Kreide Champagne bier 5,6 % - 75cl. …………………………………. 17,50 
Witbier, waarbij tijdens het brouwen gebruik is gemaakt van krijt- en 
champagne gist. Bitterheid: gematigd * Smaak: zeer toegankelijk, verfrissend 
en droog * Past bij: schaal- en schelpdieren, als aperitief, salades, gestoomde 
vis 

 

  
La Trappe PUUR 4,7 %..................................................................... 3,50 
Fris doordrinkbaar trappistenbier met een droge en licht moutige en hoppige 
smaak. Smaakvol alternatief voor pilsener, gebrouwen met uitsluitend 
biologische ingrediënten.  Bitterheid: 3/5 * Smaak: fris, doordrinkbaar, 
biologisch * Past bij: frisse salades en pasta's 

 

  
La Trappe Blond 6,5 %..................................................................... 3,50 
Toegankelijk, prikkelend en dorstlessend blond bier met een lichtzoete, 
zachtbittere en moutige smaak. Fruitig en doordrinkbaar, vol bier met een 
aangename bittertoon.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: blond, moutig, zoet, bitter * 
Past bij: lichte visgerechten, varkensvlees 

 

  
La Trappe Bockbier 7,0 %................................................................ 3,75 
Uniek seizoensbier met een droge, gebrande en kruidige smaak. Een bittere 
ondertoon smelt verrassend samen met een ondertoon van zoethout.  
Bitterheid: 3/5 * Smaak: donker, kruidig, zoet, bitter * Past bij: winterse 
stoofpot, hertenbiefstuk 

 

  
La Trappe Isid’or 7,5 %.................................................................... 4,00 
Speciaal amberkleurig trappistenbier: harmonieus en vol met een fruitige 
start, een stevig karakter lichtzoete, moutige karameltonen en een 
zachtbittere, fruitige afdronk.  Bitterheid: 2/5 * Smaak: fruitig, stevig, 
karamel, bitter * Past bij: carpaccio, gegrilde gerechten 

 

  
La Trappe Tripel 8,0 %.................................................................... 3,75 
Klassiek trappistenbier met een krachtige en volle smaak. Een belegen 
donkerblond bier met kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter en 
een afdronk met verfijnde bitters. Bitterheid: 2/5 * Smaak: blond, zoet, 
fruitig, bitter * Past bij: eendenborst, lam en Indiaas 

 

  
La Trappe Quadrupel 10,0 %............................................................ 4,50 
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar en stevig met een volle, 
verwarmende, intense smaak. Moutig met zoete tonen van dadels, vijgen en 
karamel en een lange, zachte afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: donker, 
zwaar, stevig, zoet * Past bij: stoofpotten en spareribs 

 

  
Bavaria Oud Bruin 3,0 %................................................................. 2,75 
Traditioneel gezoet helder bruin bier. Moutig en karamelzoet op de neus en 
van smaak. Goed doordrinkbaar met een stroperige zoetheid en een 
vriendelijk alcoholpercentage.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: fruitig, zoet, zachte 
zuren * Past bij: geroosterd vlees en pittige kazen 

 

	 	



	 	

  
  
  
Bavaria 0.0% Original 0.0 %............................................................ 2,50 
Verfrissend geheel alcoholvrij pilsener met de authentieke, volwaardige 
biersmaak van Bavaria. Dorstlessend en goed doordrinkbaar met een rijke 
smaak en een stevige afdronk. Bitterheid: 1/5 * Smaak: biersmaak, 
doordrinkbaar * Past bij: pittige gerechten en gegrild vlees 

 

  
Bavaria 0,0% Wit 0,0 %................................................................... 2,50 
Fris en fruitig, geheel alcoholvrij, troebel witbier met een kruidige ondertoon. 
Dorstlessend en soepel alcoholvrij witbier met een volle smaak en zachte 
dronk. Bitterheid: 1/5 * Smaak: fris, fruitig, kruidig, 0,0% * Past bij: frisse 
salades en zalm 

 

  
Bavaria 0,0% Radler Lemon 0,0 %................................................... 2,50 
Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije bierdrank op basis van bruisend 
natuurlijk citroenwater en Bavaria bier. Friszoet, licht, granig en fruitig en 
bovenal verfrissend.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: friszoet, citroen, bier, 0,0% * 
Past bij: frisse salades, kip, garnalen 

 

  
Bavaria Radler Lemon 2,0 %........................................................... 2,75 
Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters en Bavaria bier. Friszoete 
dorstlesser met natuurlijke vruchtensappen, onvervalst bierkarakter, 
alcoholbite en frisse afdronk.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: fris, zoet, citroen, bite 
* Past bij: frisse salades, kip, garnalen 

 

  
Ayinger Bräu-Weisse 5,1 %.............................................................. 5,50 
Traditioneel Beiers weizenbier, goed doordrinkbaar en dorstlessend. Zomers, 
bruisend troebel bier vol van smaak met een fruitige body met een zachte 
afdronk.  Bitterheid: 1/5 * Smaak: bruisend, troebel, fruitig en zacht * Past 
bij: frisse salades, witvis, beenham 
 

 

Ayinger Urweisse 5,8 %................................................................... 5,90 
Traditioneel Beiers weizenbier, goed doordrinkbaar en dorstlessend. 
Oranjekleurig bier met een volle body, troebel, fruitig, en bruisend, afgerond 
Met een licht zurige bite. Bitterheid 1/5 Smaak mild moutig aroma en klein 
bittertje 

 

  
Omer Traditional Blond 8,0 %......................................................... 4,00 
Blond bier van hoge gisting met nagisting op fles. Krachtig en fris blond bier 
met een verfijnd fruitig aroma, een stevige body en een subtiele bitterheid in 
de afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: stevig, fruitig, bitter * Past bij: 
Aziatische keuken, visgerechten 

 

  
LeFort Brown Ale 9 %...................................................................... 4,20 
Donker en complex degustatiebier van hoge gisting met nagisting op de fles. 
Bier met een zoet aroma, een krachtige body vol zoete tonen van chocolade en 
karamel en een lange afdronk. Bitterheid: 1/5 * Smaak: donker, complex, 
krachtig * Past bij: stoofschotels, vleesgerechten 

 

  
Tripel LeFort 8,8 %.......................................................................... 4,20 
Krachtig blond bier met hergisting op fles. Vol en zoet met een stevige, 
romige body vol tonen van gekarameliseerd steenfruit, honing en een fijne, 
droog-bittere afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: stevig, fruitig, fijne bitters * 
Past bij: curry, lamsvlees, eendenborst 

 



	 	

	
	
	
Urthel Saisonnière 6,0 %................................................................. 4,50 
Unieke combinatie van saison- en witbier. Sprankelend, goudkleurig en 
troebele doordrinker met een lichtzoete body met hopaccenten en een stevige 
bite in de afdronk. Bitterheid: 2/5 * Smaak: lichtzoet, hopaccenten, bite * 
Past bij: kip, mosselen, asperges 

 

  
Urthel Hop-It 9,5 %.......................................................................... 4,50 
Heeft een uitzonderlijk hoge maar aangename bitterheid. De speciale 
hopsoorten verzorgen een aromatische neus, een krachtige, fruitige body en 
een droge, aangenaam bittere afdronk. Bitterheid: 5/5 * Smaak: krachtig, 
fruitig, bitter * Past bij: Indische en Aziatische gerechten 

 

  
Urthel Samaranth 11,5 %.................................................................. 4,50 
Zwaar en heftig rood-bruin bier met een moutig, honingzoet karakter. Zacht 
met een rijk aroma van gedroogd fruit, een volle moutige body, verfijnde 
bitters in balans met een hint chocolade. Bitterheid: 2/5 * Smaak: zoet, bitter, 
gedroogd fruit * Past bij: wild, stevige kazen, chocolade 

 

  
De Molen Vuur & Vlam 6,2 %........................................................... 4,00 
Zwaar gehopte India Pale Ale met een bloemig, fruitige neus. Vuur & Vlam 
heeft een fruitig en granig palet welke gebalanceerd eindigt in een bittere en 
droge afdronk. Bitterheid: 4/5 * Smaak: gehopt, fruitig, bitter, droog * Past 
bij: Aziatische, kruidige gerechten 

 

  
De Molen Moord & Doodslag 10,4 %................................................ 4,75 
Zwaar volmoutig bier met een perfecte balans tussen zoet en bitter. Een 
donker bruin bier met een ongekend complex aroma en smaak vol chocolade, 
gedroogde pruimen, dadels en espresso. Bitterheid: 3/5 * Smaak: zwaar, zoet, 
bitter * Past bij: pittige kazen, chocolade, wild 

 

  
Kriek Max 3,5%................................................................................ 3,50 
Helder, donkerrood kriekbier van spontane gisting met een zoet en fruitig 
aroma en een fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van 25% natuurlijke 
kriekensappen. Bitterheid: 1/5 * Smaak: fruitig, zoet, fris, krieken * Past bij: 
gevogelte en vanilledesserts 

 

  
Rosé Max 4,5%................................................................................. 3,50 
Fris en fruitig rosékleurig bier van spontane gisting, verfijnd met zoete 
aroma’s van frambozen en een frisse zoet-zure smaak door 10% natuurlijke 
vruchtensappen. Bitterheid: 1/5 * Smaak: framboos, zoet, fris, fruitig * Past 
bij: gevogelte, fruitige desserts 

 

  
Max MOI 4%.................................................................................... 3,75 
Een verfrissend fruitbier op basis van 16% vruchten. De combinatie van 
braambes, krieken, vlierbes, aardbei, aalbes, framboos en appel geven het 
bier een helder rode kleur en een perfect gebalanceerde smaak.  
Bitterheid: 0/5 * Smaak: fruitig, zoet, fris, krieken, bessen * Past bij: vanille 
sabayon, chocolade-brownie, rode vruchten 

 

	 	



	 	

	
	
	
Marten’s IPA 6,9%........................................................................... 4,00 
Een geur met aroma’s van oranje vruchten die worden aangevuld met een 
lichte kruidigheid van de hop. Deze smaak is extra versterkt door het gebruik 
van dry-hopping. De smaak brengt een vol mondgevoel met een goed 
gebalanceerd en uitgesproken hopboeket. Vanaf het begin is er een krachtige 
bitterheid aanwezig en een droge licht peperige afdronk. 

 

  
Beerze 5,5%..…………………………………………………………………. 4,00 
Fruitige hoparoma met een body en een droge afdronk met een spoortje zoet. 
Komt tot zijn recht bij jonge kaassoorten. 

 

  
Corono Extra 4,6 %.…………………………………………………………………. 3,75 
Corona is herkenbaar aan de transparante fles met gescreend etiket. Dit 
verfrissende lichte bier wordt goed koud en rechtstreeks uit de fles gedronken 
met een partje limoen in de hals. Corona behoort tot de vier meest gedronken 
bieren in de wereld. 

 

  
Desperados 5,9 %............................................................................ 3,75 
Desperados is een unieke combinatie van een premium pils en een kick van 
tequila flavour! Dit bier heeft een alcohol percentage van 5,9% en heeft een 
volle, verfrissende maar vooral bijzondere smaak. 

 

  
Duvel 8,5 %...................................................................................... 4,20 
Duvel is een 100% zuiver en natuurlijk bier, zonder additieven of 
bewaarmiddelen. En dat verschil proeft u onmiddellijk. Zijn verrassend hoog 
alcoholvolume, enorme schuimkraag, delicate pareling en zijdezacht 
mondgevoel onderscheidt Duvel van de andere Belgische bieren. 

 

  
La Chouffe 8,0 %.............................................................................. 4,00 
La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist. Het is aangenaam 
fruitig, gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak. 

 

  
Tripel Karmeliet 8,4%..................................................................... 4,00 
Een rijk en kruidig bier gemaakt van meerdere granen. Een fris, fruitig en 
kruidig karakter waarin je banaan, sinaasappel en vanille kunt ontdekken. 
Lekker bij visgerechten en ovenschotels. 

 

  
Tempelier 6,0%............................................................................... 4,00 
Blond Belgisch bier van hoge gisting met een hergisting in de fles. De volle 
smaak wordt gevolgd door een fijne bittere, droge afdronk. 

 

	 	



	 	

 
 
 
 

WHISKY	
 
De	term	'whisky'	is	afgeleid	van	het	woord	usquebaugh,	afkomstig	uit	de	Keltische	taal.	
In	Schots-Keltisch	is	het	uisge	beatha	en	in	het	Iers-Keltisch	Uisce	beatha.	Uisce	betekent	
in	Oud-Iers	water	en	beatha	komt	van	het	woord	bethad,	wat	zoiets	betekent	als	“van	het	
leven”.	
	
De	spelling	van	whisky,	of	whiskey,	verschilt	geografisch.	Als	regel	kan	worden	uitgelegd	
dat	de	Amerikanen	en	Ieren	het	hebben	over	whiskey	en	Schotten,	Canadezen	en	de	rest	
van	de	wereld	de	term	whisky	gebruiken.	
	
Hoe	ook	geschreven,	't	Oude	Wandelpark	presenteert	u	een	divers	aantal	whisky's,	lekker	
als	aperitief	of	digestief,	of	onder	het	genot	van	een	goede	sigaar	in	onze	sigarenlounge.	
 
Voor de single malts hebben wij een wisselend aanbod, vraag onze medewerkers naar het 
actuele aanbod.	
	

ALS	INSTAPPER	OF	APERITIEF,	BIJ	DESSERT,	
GEBAK	OF	ZACHTE	KAAS	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Glen Elgin 12J…………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: fris, vol, peer, honing, amandel, licht zoet  
  
The Glenrothes Select Reserve………………………………………………….. 8,00 
Smaak: vanille, noten, sinaasappel, licht kruidig  
  
Bushmillls 10J…………………………………………………………………………. 7,00 
Smaak: zeer zacht, honing, vanille, chocola  
  
Glenmorangie 10J……………………………………………………………………. 7,00 
Smaak: zacht, citrus, sinaasappel, perzik, honing, noten, vanille  
  
Glen Grant 10J………………………………………………………………………… 7,00 
Smaak: mild, gedroogd fruit, noten, toffee  
 
  



	 	

 
 
 
 

LEKKER	BIJ	APPELTAART,	STEAK,	EEN	LICHTE	
SIGAAR	OF	ALS	DIGESTIEF	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Tamdhu………………………………………………………………………………….. 8,50 
Smaak: vol, zacht, kruidig, abrikoos, sinaasappel, jam  
  
The Singleton Spey Cascade……………………………………………………… 8,50 
Smaak: zacht, fruit, kandij, eikenhout, chocola, noten, licht zoet  
  
Highland Park 12J…………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: sinaasappel, rode bes, vanille, honing, vleugje rook en eikenhout  
  
The Balvenie 12J……………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: zacht, zoete sherry, honing, fruit, licht kruidige afdronk  
  
Glenfiddich 18J……………………………………………………………………….. 8,00 
Smaak: vol, fruit, hout, kruidig, zacht  
 
 
 

LEKKER	BIJ	CHOCOLADEDESSERTS,	EEN		
SIGAAR,	KOFFIE,	STEAK,	OUDE	KAAS	OF	ALS		
DIGESTIEF	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Glendower 15J………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: vol, karamel, noten, hint van turf, pure chocolade  
  
The Dalmore 12J……………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: kruidig, amandelen, pure chocola, sinaasappel, koffie, karamel  
  
Macallan Amber………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: vol, fruit, hout, kaneel, kruidig, zoete sherry  
  
The Naked Grouse……………………………………………………………………. 7,00 
Smaak: vol, krachtig, kruidig, rood fruit, amandel  
 
  



	 	

 
 
 
 

LEKKER	BIJ	GEROOKTE	VIS,	GEROOKTE	
HAM,	RAUWE	HAM,	ZALM,	OESTERS	EN	
BLAUWSCHIMMELKAAS	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Port Charlotte 10J……………………………………………………………………. 9,00 
Smaak: vol, krachtig, turf, toffee, zwarte peper  
  
Lagavulin 16J………………………………………………………………………….. 8,50 
Smaak: krachtig, zoet, rook, zeewier, jodium, kruidig  
  
Laphroagh 10J………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: krachtig, zoet, fruit, jodium, zeewier  
  
Oban 14J…………………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: vol, vijgen, specerijen, rood fruit, zilt, rook, licht zoet  
  
Caol Ila 12J……………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: krachtig, licht zoet, olie, ziltig, licht turf  
  
Talisker 10J…………………………………………………………………………….. 8,00 
Smaak: stevig, zilt, drop, peper, zoet fruit, honing, turf  
  
Ardbeg 10J……………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: intens, zoet, drop, branderige turf, gedroogd fruit  
 
 
 
  



	 	

 
 

 

GIN	EN	TONIC	
 
Gin	is	een	sterke	geestrijke	of	alcoholische	drank	die	wordt	gemaakt	door	de	destillatie	
van	een	vergist	graanbeslag.	Door	toevoeging	van	jeneverbessen	(of	sleedoornbessen	in	
het	geval	van	sleedoorngin),	krijgt	het	zijn	specifieke	smaak.	De	smaak	van	gewone	gin	is	
erg	droog	(in	tegenstelling	tot	sleedoorngin),	waardoor	het	zelden	puur	gedronken	
wordt.	
In	Engeland	heeft	deze	drank	een	eigen	ontwikkeling	doorgemaakt,	zodat	hij	is	
uitgegroeid	tot	een	typisch	Brits	product.	Vaak	wordt	gin	gemixt	met	Tonic	tot	Gin	en	
Tonic.	
	
	

GIN	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze gins ook per 2 cl bestellen. 
Wisselend aanbod, vraag onze medewerkers naar het actuele aanbod. 
 
Copperhead…………………………………………………………………………….. 8,25 
Copperhead Gin is een Belgische premium gin die ontstaan is uit een 
samenwerkingsverband tussen de apotheker Yvan Vindevogel uit Kortrijk en 
Bernard Fillier, de eigenaar van de Filliers jeneverstokerij. Deze gin is 
gestookt uit jeneverbessen en enkele botanicus als engelwortel, 
korianderzaad en kardemom. De merknaam Copperhead verwijst naar 
meerdere elementen. Ten eerste naar de koperen ketel waar de alcohol in 
wordt gestookt. Ten tweede een type slang, genaamd de Koperkop, die 
symbool staat voor de farmacie. Tenslotte is de gin gebotteld in koperkleurige 
flessen. 

 

  
Sylvius……………………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: stevig, anijs, kaneel, zoethout, sinaasappel.  
  
V2C………………………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: zacht, jeneverbes, kardemom, gember, citrus.  
  
London Dry Gin No.3……………………………………………………………….. 7,50 
Deze traditionele gin is gestookt met zes uitgesproken botanicals: krachtige 
Italiaanse jeneverbes, Marokkaanse koriander, Spaanse sinaasappel, 
engelwortel, kardemom en grapefruit. Deze gin laat zich makkelijk mengen 
met verschillende soorten tonic zonder dat dit de gin verpest. Toch zweren 
kenners bij Fentimans Tonic voor de ultieme smaakbeleving. 

 

  
Monkey 47………………………………………………………………………………. 7,50 
De Monkey Gin reeks is een qua smaak zeer uitgesproken gin. De smaak van 
jeneverbessen is zeer nadrukkelijk aanwezig in combinatie met kruiden, 
peper en een vleugje citrussmaak. De Monkey Gin is eigenlijk het beste te 
mengen met Fentimans Tonic, met zijn ietwat kruidige afdronk, maar 
uiteraard zijn ook andere tonics niet uitgesloten voor een heerlijke Monkey 
Gin en Tonic. 

 

	 	



	 	

	
	
  
Hendrick's………………………………………………………………………………. 7,50 
Hendrick's Gin, in zijn opvallende zwarte apothekersfles, is een premium gin 
met een bijzondere twist. Bij het openen van de fles kan men de frisse geuren 
van jeneverbessen, koriander, citroen, komkommer en rozen ontdekken. 
Hendrick's gin, met het predikaat "a most unusual gin", is dan ook met recht 
een bijzondere gin waarvan de zachte smaak heel lang blijft hangen. 
Hendrick's gin wordt gedistilleerd in Schotland, wat bewijst dat de Schotten, 
naast whisky, ook nog een hele goede gin kunnen produceren. 

 

  
Tanqueray No. Ten…………………………………………………………………… 7,00 
Tanqueray No. Ten is een kwalitatief hoogwaardige gin en viermaal 
gedistilleerd. Deze variant gin bestaat pas sinds 2000 en kwam als eerste uit 
op de Amerikaanse markt. 'Ten' in de naam verwijst naar de kleine ketel die 
bij de eerste van de vier distillaties wordt gebruikt. Om deze gin nog meer te 
onderscheiden van de overige gins die het merk produceert worden aan het 
recept nog vier extra botanicus toegevoegd, te weten: kamillebloem, 
pompelmoes, sinaasappel en limoen. Deze gin is zacht van smaak en heeft 
tinten van citrusvruchten, koriander en peper. 

 

  
Loopuyt………………………………………………………………………………….. 7,00 
Smaak: zoet, zacht, kardemom, grapefruit, koriander, framboos, jeneverbes.  
 
 
  



	 	

 
 
 
 

TONICS	
 
Vermelde prijzen zijn per flesje. 
 
1724 Tonic………………………………………………………………………………. 3,25 
1724 Tonic Water wordt in Argentinië gemaakt met bronwater uit Patagonië. 
De kinine komt uit Peru en is geplukt op 1724 meter hoogte. Een super luxe 
tonic met een zeer delicate mousse. 

 

  
Fentimans………………………………………………………………………………. 3,25 
Biologische graan, gemalen kinineschors en citroengras zijn in dit flesje 
samengebracht om een natuurlijke, zoete tonic te creëren. Fentimans Tonic 
Water, is een "klasse" apart en minder zoet dan andere tonics. Deze tonic 
heeft een eigen identiteit en heeft dit te danken aan de 100% natuurlijke 
ingrediënten die gebruikt worden voor het maken van deze tonic. Fentimans 
Tonic is ietwat kruidig en limoenachtig van smaak en laat zich perfect 
mengen met gins die wat pittiger van geest zijn. 

 

  
Fever Free Tonic……………………………………………………………………… 3,25 
Een premium tonic met zuivere ingrediënten en daarmee een zeer 
hoogwaardige kwaliteit. Deze tonic heeft dan ook niet voor niets de San 
Sebastian Gourmet Awards in de wacht gesleept.  
De zachte, subtiele smaak - ondersteunt door citrusvrucht en de lichte 
bitterheid van de kinine - maakt van Fever Free Tonic de ideale tonic om een 
goede G&T, ofwel Gin Tonic, op tafel te zetten. 

 

  
Finley……………………………………………………………………………..……… 2,20 
Een klassieke tonic met een milde, bittere smaak, speciaal ontwikkeld om 
puur te drinken. 

 

 
 
 
 
 


