EETKAART
Zoet
Huisgemaakt gebak, (appel)cake
Huisgemaakt gebak, dagtaart

€ 3,75
€ 4,95

Lunchgerechten
Met Brood van Menno:
Oude kaas met mosterd of chutney
Pesto, mozzarella en serranoham
Peterselie- knoflook hummus met gegrilde groenten
Uitsmijter (3 eieren) met ham en/of kaas

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,95

Tosti ham/kaas
Tosti caprese (met pesto, mozzarella en tomaat)
Tosti hawai (met kaas, ham en ananas)
Tosti pittig (met kaas, salami en groene peper)

€ 3,75
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Borrel
Borrelnootjes
Warme nacho's

€ 3,95
€ 5,50

met jalapeno's, gesmolten kaas en crème fraîche

Bitterballen met mosterd (8 stuks)
Gemengde bittergarnituur

€ 6,50
€ 8,00

met mayo en ketchup (12 stuks)

Gefrituurde KaasTengels

€ 6,50

met zoete chilisaus (8 stuks)

Patatje met mayo

€ 2,50

Divers
Dagelijks wisselende gerechten op het krijtbord:
Soep van de dag
Gerecht van de dag
Pannenkoeken van Franziskaner bierbeslag
Stapel pannenkoeken (+/- 8 stuks)
standaard geserveerd met stroop en/of suiker
Grote pannenkoek:
met stroop en/of suiker
met keuze uit 2 van de onderstaande toppings:

€ 4,95
€ 7,50

€ 17,50

€ 7,50
€ 9,50

kaas, spek, ham, gember, ananas, ui, brie, walnoten

Quiche
met basilicum en cherry tomaatjes, of:
met feta en walnoten

€ 6,50

Side salad

€ 4,95

Dice & Legends Signature hotdog!!!
met Smokey Hot Cocktailsaus, cheddar, jalapenos,
zuurkool en gebakken uitjes

€ 5,50

Hamburger van 100 procent Angus Beef
€ 8,50
belegd met cheddar, gebakken eitje, bacon en augurk
Hamburger menu, geserveerd met friet
€ 11,50
Pasta carbonara
€ 10,– vegetarische versie mogelijk met basilicum en pijnboompitten
ipv spekjes.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u verder nog wensen of een dieet? Wij kunnen de maaltijden naar wens aanpassen.

DRANK KAART
Koffie
Caffè crema (koffie)
Espresso
Doppio (dubbele espresso)
Cappuccino
Caffè Latte (koffie verkeerd)
Latte Macchiato
Latte Macchiato met extra shot espresso

€ 2,20
€ 2,25
€ 2,95
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,95
€ 3,65

Thee en warme chocolademelk
Thee (diverse smaken slow tea)
Verse Muntthee
Verse Gemberthee
Winterthee special

€ 2,20
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,95

met verse gember, een kaneelstokje en steranijs

Warme chocolademelk

€ 3,75

met slagroom en mini marshmallows

Koude dranken
Coca Cola
Cola Zero
Fanta Orange
Kinley Bitterlemon
Nestea Sparkling Icetea
Nestea Green Tea Citrus
Chaudfontaine Sparkling
Chaudfontaine Still

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Chaudfontaine sparkling (0,75 cl)

€ 4,75

Verse jus d'orange
Chocomel

€ 3,95
€ 2,50

Bier
Bier op de tap
Hertog Jan

250 ml
€ 2,90

500ml
€ 5,50

Mooie goudblonde pils met een cleane, warme smaak en subtiele bittere afdronk. Gemaakt
met zacht water uit de Eifel en de Ardennen – 5 %

La Chouffe

€ 4,25

€ 7,95

Blond bier, fruitig, gekruid met koriander – 8 %

Bier op de fles
Brugse Zot Blond

€ 4,50

Goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig en kruidig aroma – 6 %

La Trappe Tripel

€ 4,50

1 van de 2 Nederlandse trappistenbiertjes, kandijzoet en met een licht moutig karakter –
8%

Walhalla Loki Golden IPA

€ 5,50

Wordt gebrouwen met lichte mout en fruitige hop – 5,5 %

Walhalla Shakti Double IPA

€ 5,95

De bijzondere fraaie hoparoma's en een flinke portie bitterheid maken dit tot een
karaktervol biertje – 8,8 %

Bird: Fuut Fieuw (Pale Ale)

€ 5,50

Een fruitige, dorstlessende Session Pale Ale. Het blonde bier heeft een aroma vol citrus,
geel tropisch fruit en lichte karameltonen – 4,6 %

Bird: Datsmaaktnaar Meerkoet

€ 5,50

Een volle, donkere Scotch Ale met zeven verschillende mouten. Het bier is tegelijkertijd
complex en doordrinkbaar. Ontdek smaken als toffee, chocolade, donker fruit en meer –
6,8 %

Guinness

€ 5,50

De wereldberoemde Stout uit Dublin, zacht met koffiesmaak, romig en zoet – 6 %

Gulden Draak

€ 4,50

Donker Belgisch bier met toetsen van karamel, gebrande mout en koffie. Volgens de
legende sierde de vergulde draak de voorsteven van het schip waarmee de Noorse koning
Sigrid Magnusson in 1111 op kruistocht voer – 10,5 %

Franziskaner Hefe Weissbier

€ 4,95

Weizenbier, fris en subtiel kruidig, tonen van citrus en banaan. Licht zoete afdronk – 5 %

Franziskaner Hefe W. Alcohol Vrij

€ 4,95

Beperkt op voorraad
Cuvee Des Trolls

€ 4,50

Blond ongefilterd bier. Licht, rond, fruitig met citrustoets (gedroogde sinaasappelschillen)
en zachte bitterheid – 7 %

Gin Weizen – gebrouwen door vrouwen

€ 5,50

Witbier met 3 soorten mout en ginkruiden (jeneverbes, sinaasappelschil en koriander).
Gebrouwen door vrouwen uit Amsterdam – 6 %

St. Bernardus Pater 6

€ 4,50

Oftewel 'het Paterke', misschien wel de beste dubbel die er is.
Dit evenwichtig zoete abdijbier heeft een volle smaak met tonen van karamel en vruchten
– 6,7 %

Aecht Schlenkerla Rauchbier

€ 5,95

Bamberg's topper: een donker rookbiertje, moutig, getapt volgens traditie uit eikenhouten
vaten – 5 %

Wijn
1492 Argentina Blanco

€ 3,50

Een droge witte wijn uit Mendoza, Argentinië met een volle, frisse en fruitige smaak van
citrus en tropisch fruit. Geselecteerde druiven van Chardonnay, Viognier en Chenin. De
wijn dankt zijn naam aan Columbus, de ontdekker van Amerika in 1492.

I Prandi Rosso

€ 3,50

Een smaakvolle, fruitige rode wijn uit Veneto, Italië, met zachte afdronk. De wijn bestaat
uit 60% Merlot en 40% Cabernet druiven.

Glas Mede
Tonnetje Mede
Flesje appelcider

€ 3,50
€ 17,95
€ 3,75

Absinth
Gruner fee
De klassieke groene absinth

Black Widow

Het zwarte zusje van de groene fee

€ 5,25
€ 5,25

Whisky
Jack Daniels

€ 4,25

Jack Daniel’s Tennessee Whisky kent een licht fruitige mix van karamel, vanille, specerijen
en geroosterd eiken. De whisky wordt na distillatie gefilterd door een drie meter dikke
laag houtskool, wat zorgt voor de bekende zachtheid.

Glen Moray

€ 4,50

Speyside single malt whisky uit Schotland met tonen van heide. Voor de rijping maakt Glen
Moray gebruik van ex-Bourbon vaten uit het Zuiden van de Verenigde Staten en vaten
waarop wijnen van de Chardonnay en Chenin Blanc druiven hebben gerijpt.

Highland Park

€ 5,95

Orkney's woeste gronden, steile rotswanden en oude religies maken het een eiland vol
mysterie en anekdotes. Dit, in combinatie met de wind, regen, bliksem en kou, vormt de
perfecte basis voor één van 's werelds beste malt whisky's. Het dankt zijn unieke smaak
aan het gebruik van lokale turf gemengd met heide. Dit geeft een typerende en zachte
smaak.

Laphroaig

€ 5,95

Een stoere single malt whisky van het eiland Islay, met wilde aroma's van turf, zeewier en
jodium. Vooral de jodium maakt van Laphroaig een bijzondere whisky. Deze typische geur
ontstaat bij het aangroeien en afsterven van zeewier. De lucht van de medicinale jodium
wordt door de zilte westenwind over de Atlantische Oceaan meegevoerd naar de pakhuizen
van Laphroaig aan de kust, waar het de ademende vaten met rijpende whisky bereikt.

Rock Oyster

€ 6,25

Rock Oyster is een ode aan de schotse kust. Deze kleine partij is gecreëerd met de
fijnste malts, gedistilleerd op de eilanden: Jura, Islay, Arran en Orkney en is rijk aan
zeezout, zoete turf, rook, honing en peper.

Big Peat (Islay Malt Whisky)

€ 6,50

Big Peat is een kleine partij traditionele whisky's, alléén bestaande uit Islay malts, nonchill gefilterd, in de natuurlijke kleur. Big Peat heeft een stevig Islay karakter met een
zoete kant en combineert een selectie van zware rokerige, ziltachtige, en ook asachtige
malts uitsluitend afkomstig van het magische whisky eiland Islay (Ardbeg, Caol Ila,
Bowmore en Port Ellen).
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