FRISDRANKEN

KLEIN

COCA-COLA REGULAR
COCA-COLA ZERO
FANTA ORANGE
FANTA CASSIS
SPRITE
FRISTI
CHOCOMEL
VERSE JUS D’ORANGE
RED BULL ENERGY

€2.60		€4.00
€2.60		 €4.00
€2.60
€2.65
€2.60
€2.90
€2.85
€3.65
€4.25

GROOT

Een heerlijk biertje vol smaak en een aangenaam bittere afdronk.

20CL		€2.40
25CL		€2.85
45CL		
€4.80

TRIPPEL KARMELIET (8.4%)			€4.95
Een wereldberoemde tripel gebrouwen van gerst, tarwe en haver.
Zit vol verfijnde, fruitige aroma’s van onder andere banaan
sinaasappel en vanille.

LEFFE BLOND (6.6%)			 €4.75

€2.45		€4.50
€2.45		€4.50

TEXELS SKUUMKOPPE (6.0%)			 €4.50

€2.85
€2.85
€2.85
€2.85
€2.85
€2.85

PAUWEL KWAK (8.4%)			€4.95

SODA’S & STILLS
FUZE TEA SPARKLING
FUZE TEA GREEN
FUZE TEA MANGO KAMILLE
FINLEY BITTERLEMON
FINLEY TONIC
FINLEY GINGER ALE

HERTOG JAN PILSNER (5.1%)

Een authentiek blond abdijbier waar een vleugje bitterheid
doorschemert.

WATER
CHAUDFONTAINE BLAUW
CHAUDFONTAINE ROOD

BIEREN VAN ’T VAT

Skuumkoppe is een weizenbier gebrouwen met tarwe- en
gerstemout van Texel. Het heeft een fruitige smaak met accenten
van amandel en karamel.

Een Belgisch amber hooggistend speciaalbier, met een
licht moutig aroma en een fruitige afdronk.

BIEREN OP FLES
JOPEN MOOIE NEL (6.5%)			 €5.50

WARME DRANKEN
ESPRESSO
ESPRESSO DUBBEL
ESPRESSO MACCHIATO
KOFFIE
KOFFIE GROOT
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO GROOT
LATTE MACCHIATO
KOFFIE VERKEERD
THEE
VERSE MUNTTHEE
VERSE GEMBERTHEE
WARME CHOCOLADEMELK
WARME CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM

Een IPA-bier met een grote golf aan hoppige fruitigheid.
Onze oh zo mooie Nel sluit af met een flink bittere kick.

€2.15
€3.35
€2.60
€2.50
€2.85
€2.70
€3.20
€2.95
€2.85
€2.40
€2.95
€2.95
€2.65
€3.15

‘T IJ IJWIT (6.5%)			€5.50
Een stevig Amsterdams witbier, gebrouwen met tarwemout.
Een lichtkruidige, frisse smaak met citrusachtige tonen.

BLONDE SNOL (8.5%)			€5.50
Deze kruidige, zachte tripel wordt graag gedronken. Maar pas op,
u bent niet de enige! Blonde Snol doet haar naam eer aan, zij is
geliefd bij velen.

LEFFE BRUIN (6.5%)			€4.50
Een authentiek abdijbier met een diepe herfstbruine kleur en een volle
lichtzoete smaak van karamel.

HERTOG JAN KARAKTER (7.5%)		

€3.75

Een fraai amberkleurig bier dat zijn fruitige en vooral moutige smaak
ontleent aan het prestigemout van Hertog Jan, dat bestaat uit vier
verschillende mouten.

HOEGAARDEN RADLER (2.0%)		

€3.50

De zachtheid van Hoegaarden witbier, gecombineerd met vruchtensap
van natuurlijke oorsprong. Deze radler bevat citroen- en limoensap.

LIEFMANS FRUITESSE (3.8%)		

€4.00

Een sprankelend Belgisch bier boordevol fruit, gerijpt op krieken.
De smaak is lichtzoet en bevat accenten van vlierbes en verschillende
soorten rood fruit.

DE KEUZE VAN STUYV INN
LA CHOUFFE BLOND (8.0%)		€4.95
Het Belgisch speciaalbier laat in de mond toetsen van citrusvruchten
vrijkomen. Het fruitige bier is gekruid met koriander en heeft een
lichte hopsmaak.

BIRD OF PREY IPA (5.8%)		

€5.50

Een heerlijke prooi voor de IPA-fanaat. Krachtig en smaakvol met een
uitgesproken hopkarakter. Het tropisch fruit komt je tegemoet.

BRONCKHORSTER BRAIN GAMMAGE (8.0%)

44CL

€7.50

Double IPA met mandarijn en bloedsinaasappel. Barstensvol krachtige,
smaakvolle hopsoorten. Aan het bier zijn natuurlijke mango- en
limoensappen toegevoegd voor een extra fris karakter.

BRUGSE ZOT (6.0%)		

€4.75

Hét blonde Brugse stadsbier. Het bier wordt gebrouwen met vier
verschillende moutsoorten en twee aromatische hopvariëteiten die het
bier een unieke fruitige en kruidige smaak geven.

DE GULDEN DRAAK CLASSIC (10.5%)		

€4.50

Dit Belgische bier is een donkere tripel, wat het op zich al een
uitzonderlijk bier maakt. Maar de complexe smaak met toetsen van
karamel, gebrande mout en koffie maakt het uniek.

NON-ALCOHOLISCH
Je verwacht het niet maar, bier is een natuurlijk product.
De ingrediënten water, mout, gist en hop zijn natuurlijke
ingrediënten. Deze vier ingrediënten zorgen voor meer dan 1000
verschillende biersoorten die op de markt verschijnen.
WEE TJE

Ka n je nie t
kie ze n? Vr aa g
om ad vie s!

HERTOG JAN (0.0%)		€3.00
HOEGAARDEN RADLER (0.0%)		€3.25
FREE IPA ’T IJ (0.5%)		€5.25
LEFFE BLOND (0.0%)		
€3.95

WIJNEN
FREUDE NIERSTEINER GUTES DOMTAL

GLAS

FLES

€3.25

€19.50

€3.95

€21.50

€3.95

€21.50

€3.95

€21.50

€3.95

€21.50

Mosel, Duitsland
Licht zoet, smakend naar limoen en rode appel

PAPARUDA CHARDONNAY
Bonat, Roemenië
Vol wit, smakend naar tropisch fruit als ananas en mango

GRAPE VALLEY SAUVIGNON BLANC
Codru, Moldavië
Fris wit, indrukken van limoen, groene appel en passievrucht

GRAPE VALLEY PINOT GRIGIO BLUSH
Codru, Moldavië
Sappige rosé met geuren van framboos en aardbei

GRAPE VALLEY MERLOT
Codru, Moldavië
Soepele rode wijn met indrukken van rijpe kers en framboos

WHISKY, RUM, GIN & WODKA
BACARDI COLA		

€6.25

Barcardi Carta Blanca | Coca-Cola Regular of Zero | limoen

GRAPE VALLEY CABERNET SAUVIGNON

€3.95

€21.50
MOJITO

Codru, Moldavië
Robijngekleurd wijn met aroma’s van zwarte bes en braam

RUM COCO		

MOUSSERENDE WIJNEN

Bacardi Spiced | Coca-Cola Regular of Zero | limoen | kokos

RADACINI SPARKLING BRUT		€27.50

JACK & COLA		

Codru, Moldavië
Een zachte bubbel met citrusfruit en perzik

Jack Daniels Whiskey | Coca-Cola Regular of Zero | citroen

LA BRAVA CAVA BRUTCAVA

€6.95

Barcardi Carta Blanca | bruiswater | limoensap | verse munt & rietsuiker

RED VODKA		
€5.95

€29.50

€7.00

€7.90

€7.50

Puschkin Red Wodka | Red Bull Energy

Catalonië, Spanje
Mousserende wijn, smakend naar frisse appel,
abrikoos en gebrande noten

PINKEY GIN		

PORT

CLASSIC GIN-TONIC		

TAWNY PORT
€4.60
WHITE PORT
€4.50
			

MALIBU COLA		

€7.50

Gordon’s Pink Gin | Finley Tonic | frambozen, limoen & munt

€7.00

Gordon’s Gin | Finley Tonic | limoen & munt

Malibu | Coca-Cola Regular of Zero | limoen

€6.25

borrelkaart
PORTIE KAAS €4.95

GROENTEBITTERBALLEN €7.95

Belegen kaas | mosterd

8 stuks, geserveerd met mosterd

PORTIE HARDE WORST €6.50

				
BITTERGARNITUUR €7.50

Mix van diverse soorten harde worst

12 stuks, geserveerd met diverse sausen

HOUTHAKKERTJES €6.95

LOEMPIA’S €7.95

Gekruide minispeklapjes

6 stuks, geserveerd met chilisaus		

BROODPLANKJE €5.25

MINI FRIKANDELLEN €6.50

Vers afgebakken brood | aioli | kruidenboter

12 stuks geserveerd met mayonaise

NACHO’S CLASSIC €6.25

KAASSTENGELS €7.95		

Mozzarella | rode ui | jalapeño | tomatensalsa

8 stuks, geserveerd met chilisaus

crème fraiche | guacamole

NACHO’S MET PULLED CHICKEN €8.95
Pulled chicken | mozzarella | guacamole
tomatensalsa | rode ui | jalapeño | crème fraîche

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN €7.95
8 stuks, geserveerd met mosterd

STUYV INN BORRELPLANK €17.95
Mix van koude en warme lekkernijen			
		
Voor wie
niet kan
kiezen

