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Espresso-choco  € 4,00
Pure callebaut fondant chocolade met opgestoomde melk en een espresso

Koffie   € 2,50
Onze traditionele belgische koffie van geselecteerde bonen
   
Decafiné   € 2,50 
Traditionele belgische koffie zonder cafeïne   

Espresso  € 2,50 
Kort en krachtig, ook mokka genoemd 
   
Koffie verkeerd   € 2,90 
Warme melk met koffie
  
Cappuccino slagroom  € 2,90 
Traditionele belgische koffie met heerlijke verse room   

Cappuccino   € 2,90 
Gestoomde volle melk met een koffie  
  
Latte Macchiato   € 3,30 
Gestoomde lait cappuccino met een espresso    

 
 Extra’s
Extra portie slagroom  € 1,00 
Extra shot coffee  € 1,00

Onze kof fies en lattes zijn ook verkrijgbaar met soja melk

KOFFIES



Van genieten gesproken,  
HEERLIJK ... 

ZO’N 
VERWENNERIJ

Koffie M37 € 4,60
Traditionele belgische koffie met een macaron, 
heerlijke pralines en een cuberdon  

Koffie Chopin € 4,50
Traditionele belgische koffie met een javanais, 
misérable en een brownie  

Coffee Brasil € 4,50
Traditionele belgische koffie met een javanais, 
een fijne biscuit met laagjes roomboter op basis 
van koffie met een chocolade ganache on top  

Coffee More Flavour € 4,50
Traditionele belgische koffie met een misérable.  
Een fijne amandelbiscuit met heerlijke laagjes  
roomboter met poedersuiker on top.   
  
 Extra’s
Supplement Chopin € 2,00
Javanais, misérable en een brownie

Supplement M37 € 2,10
Macaron, aritisanale pralines en een cuberdon

Supplement javanais € 2,00
Per stuk

Supplement misérable € 2,00
Per stuk

Macaron € 2,00
Per stuk

VERWENKOFFIES
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Creamy choco-latte 

Marshmallow Choco-latte € 4,80
Pure callebaut fondant chocolade, gestoomde melk,
slagroom, schuimigemarshmallows en chocoladetopping 

Crunchy Nuts Choco-latte € 4,80
Pure callebaut melkchocolade met peanut butter, 
gestoomde melk, slagroom, breselienne en carameltopping

Smartie Choco-latte € 4,80
Pure callebaut witte chocolade met gestoomde melk, 
slagroom, smarties en chocoladetopping

Creamy latte 
Creamy caramel latte € 4,80
Latte macchiato, caramel, slagroom, 
caramelsweets en carameltopping 

Creamy latte ferrero € 4,80
Latte macchiato, hazelnoot, slagroom, 
ferrero rocher en chocoladetopping

Creamy american latte € 4,80
Latte macchiato, butterscotch, slagroom, 
snickers en carameltopping

CREAMY LATTÉS



10 11

Aroma latte 
Gestoomde melk met een espresso en een smaakje naar keuze

Latte Macchiato vanille € 4,30 
Latte Macchiato caramel € 4,30  
Latte Macchiato speculoos € 4,30 
Latte Macchiato butterscotch € 4,30 
Latte Macchiato crème brûlée € 4,30 
Latte Macchiato hazelnoot € 4,30 
  
 
 Aroma Steamer 
Heerlijke alternatieve drank voor wie geen liefhebber is van koffie, 
thee of chocolade. Warme drank op basis van melkschuim met 
een smaakje naar keuze.  
 
Gestoomde melk vanille € 4,30  
Gestoomde melk caramel € 4,30  
Gestoomde melk speculoos € 4,30  
Gestoomde melk butterscotch € 4,30 
Gestoomde melk crème brûlée € 4,30 
Gestoomde melk hazelnoot € 4,30 

Aroma kof fie 
Heerlijke koffie met een smaakje naar keuze en slagroom

Koffie vanille € 4,30 
Koffie caramel € 4,30 
Koffie speculoos € 4,30 
Koffie butterscotch € 4,30 
Koffie crème brûlée € 4,30 
Koffie hazelnoot € 4,30

AROMA KOFFIES
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Hasselt Kaffee (Jenever) € 5,00 
Diplomatic Coffee (Advokaat) € 7,50 
Irish Coffee (Whiskey) € 7,90 
French Coffee (Grand-Marnier) € 8,50 
Italian Coffee (Amaretto) € 7,90
Baileys Coffee (Baileys) € 7,90

Glühwein € 4,40

WARME DRANKEN MET ALCOHOL

Genieten van een heerlijke kof fie 
met een alcoholisch smaakje naar keuze

SOMS MAG 
HET IETS MEER 

ZIJN ...
 ook in de kof fie!
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Chocolademelk 

Warme chocolademelk € 2,50 
Warme chocolademelk met verse room € 2,90
Choco Chopin € 4,50 
Javanais, misérable en een brownie   

Choco M37 € 4,60 
Macaron, heerlijke pralines en een cuberdon   

Choco-latte 
Melkchocolade € 4,30
Bereid met pure Callebaut melkchocolade 
en opgestoomde melk   

Fondant chocolade  € 4,30
Bereid met pure Callebaut fondant chocolade 
en opgestoomde melk

Witte chocolade  € 4,30 
Bereid met pure Callebaut witte chocolade 
en opgestoomde melk

WARME DRANKEN



WARME DRANKEN

T hee
Marsepein Rozen (zwarte thee) € 3,60
Gearomatiseerde zwarte fruitmelange. Een delicatesse bestaande uit 
amandelen en bloemen overgoten met een marsepein en rozenaroma. 

English Earl grey blue flower (zwarte thee) € 3,60
Gearomatiseerde zwarte theemelange met klassieke bergamot toetsen. 
Een bijzonder elegant karakter door de intens gekleurde korenbloembloesems 
die wervelen rond de delicate thee. 

Quince ginger (groene thee) € 3,60
Gearomatiseerde groene kruidenmelange met een volle smaak, 
voor elk wat wils. Een fruitige appelsmaak in combinatie met licht scherpe
smaak van gemberwordt afgerond met een fijne nood van kweepeer. 

Dream Dancer (groene thee) € 3,60
Gearomatiseerde groene kruidenmengeling gecombineerd met fijne witte thee 
en een fruitig perzikaroma dat je doet wegdromen.  

Chocolade, cocos (rooibosthee) € 3,60
Rooiboskruiden en fijne chocolade ontmoeten de exotische kokosnoot, 
een hemelse verleidelijke smaakervaring.

Crème Brulée (rooibosthee) € 3,60
Gearomtaiseerde melange van rooibos en fruit met een romig aroma
van zoete karamel.  

Kruiden Chai (kamillethee) € 3,60
De typische kruidige chai smaak in deze gemengde samenstelling van kamille, 
kruidnagel en brandnetel streelt de zoete smaak van appels.

T hee 
Opa’s fruittuin (vruchtenthee) € 3,60
Gearomatiseerde fruitmélange - laag - zurig. 
De smaak van verse aardbei en rabarber wordt verfijnd 
door het zuur van de bessen.  
Een fruitige frisse smaakervaring voor jong en oud.

Strawberry Lime Punch (vruchtenthee) € 3,60
Natuurlijke aromatische fruitmelange. 
Een rijpe fruitige aardbeiensmaak 
gecombineerd met verse limoen zorgen voor 
een uiterst frisse smaakbeleving.

Amaretto (vruchtenthee) € 3,60
Gearomtaiseerde fruitmelange met een typisch 
amaretto karakter en een fijne notie van amandelen. 

Fresh Breeze (muntthee) € 3,60
Onbehandelde kruiden en een fruitmelange. 
Puur natuur! Verse mana munt met een fijne fruitige 
aromatische vlierbessennotie.

Fresh - Mint (muntthee) € 3,60
Verse munt uit de kruidentuin en zwarte thee 
belooft een heerlijk fris smaak-avontuur.
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ADVERTENTIE ELLIMO ADVERTENTIE LOWET 



ADVERTENTIE ??? ADVERTENTIE ??? 



Spritz Time
Huguette St.Germain Spritz € 7,00 
Ambachtelijke vlierbloessemlikeur 

Martini Fierro Spritz € 6,50 
Apérol Spritz € 6,80
Limoncello Spritz € 7,20
Hierbas de las Dunas Spritz € 7,20

Apéro
Aperitief maison € 9,90
Cava, Fryns red en rood seizoensfruit 

Martini Bianco / Rosso / Rosato / Fiero € 4,50  
Martini Royal Rosato € 6,50 
Martini Royal Bianco € 6,50 
Martini Bellini  € 6,50 
Kirr  € 4,50
Kirr Royal € 6,50 
Campari € 5,00
Ricard € 5,00 
Pineau de Charentes € 5,00 
Sherry dry / medium € 4,50 
Porto rood / wit € 4,50 
Batida de coco € 5,00
Pasoa € 5,00
Safari € 5,00
Pisang € 5,00
Malibu € 5,00

APERO’S
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Sweet
Red Cheeks White wodka, violets, lime, lime lemonade € 9,10
Berry Bomb Red wodka, gin, lime, Rose lemonade € 9,10  

Liquid Gold Licquor 43, lime, peach, lime lemonade € 9,10
Pink Corvette Pink wodka, Fever-Tree Premium lemonade € 9,10
Electric Lemonade Gin, white rum, tequila, lime lemonade, Blue Curacao topping  € 9,10
Alabama Slammer Southern Comfort, Amaretto, gin, lime, peach, orange juice € 9,10
Long Island Iced-Tea White wodka, white rum, tequila, gin, Cointreau, lime, coke € 9,10
Purple Punch Black wodka, gin, raspberry, lime, apple juice € 9,10
Pornstar Martini White wodka, Licor 43, lime, passion fruit juice € 9,10

Sour, refreshing
Mojito White rum, lime, sugar, mint, gingert-ale € 9,10
Black Mojito Dark rum, lime, sugar, mint, ginger-ale € 9,10
Caipirinha Cachaca, lime, sugar € 9,10

Tiki
Pina-Colada Batida de coco, white rum, pineapple juice € 9,10
Hawaiian Redneck Dark rum, Southern Comfort, pineapple juice, grenadine € 9,10
Red Passion Dark rum, grenadine, lime, pineapple juice, passionfruit juice € 9,10

COCKTAILS
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Tea
Mandarine Breeze Cointreau, white wodka, lime, cold brew green tea € 9,10
Red Fizzle Lips Premium white wodka, cold brew red tea € 9,10

Spicy
Sea Lover Hierbas de Las Dunas, Fentimans tonic € 9,10
Dark & Stormy Dark rum, ginger beer € 9,10
Moscow Mule White wodka, lime, mint, ginger beer € 9,10
Hennessy Mule Hennessy cognac, ginger beer € 9,10
Sapphire Mule Gin, blue curacao, violet, ginger beer € 9,10

Bitter
Negroni Campari, Martini Rosso, Bombay dry gin € 9,10
Almond old Fashioned Tequila, Amaretto, orange bitters € 9,10
Haspengold Fryns Forgotten, Fryns Premium, peach, protein, lime € 9,10

Mocktails (alcohol free)
Strawberry Daiquiri Strawberries, pineapple juice, sugar, lime € 6,60
Virgin Mojito Mint, sugar, lime, giner ale € 6,60
Violets dream Violet, lime, lime lemonade € 6,60
Magic Mango Mango, mint, Fentimans tonic € 6,60
Pom Pom Ginger, applejuice, ginger-ale € 6,60
Cucumber Splash Lime, cucumber, ginger-ale € 6,60
Virgin Pina Colada Cocos, pineapple juice, cream € 6,60
Mc Howard Seedlip Spice 94, grapefruit juice, lime € 6,60
Groove Spritz Seedlip Groove 42, orange spritz, indian tonic € 6,60
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H ome made ice-tea 
Zonder toegevoegde suikers, zoetstoffen of kunstmatige suikers 

Orange Grapefruit  € 3,80
Een milde creatie verkregen door zoetigheid van appel 
en wortelvlokken, eucalyptusbladeren, citroengras, tangerine,
sinaasappel en hibiscus. Rode biet zorgt voor kleur.

Cherry Trifle  € 3,80
Een fruitig aroma van sappige kersen, speels aangevuld met 
een zoete notie van marsepein maken dezefruitmengeling 
tot een zoete zonde. 

Cold brew Iced Tea     

Red fruit tea  € 4,40 
Flavour raspberry, strawberry, watermelon

Green tea  € 4,40
Flavour siscilian lime

REFRESHERS & APERO’S 0,0%

Bos 
Verfrissende organische rooibostheeën met natuurlijke fruitsmaken

Gember & limoen  € 3,80
Perzik  € 3,80

Apéro 0,0%   

Crodino Rosso  € 2,80
Crodino Biondo  € 2,80

Martini non alcoholico Vibrante  € 4,50
Martini non alcoholico Floreale  € 4,50

Almdudler  € 3,40
Ice-Tropez   € 4,00

2 7
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Witte wijn GLAS  FLES 

Chardonnay Pays d’Oc € 4,10 € 20,50 
Heldere gele kleur. Mooie rijpe fruitige aroma’s. Een volle en elegante 
smaak met een uitstekend evenwicht tussen fruit en aciditeit. 
Verfijnde maar aanhoudende afdronk. 

Sauvignon Blanc Pays d’Oc € 4,10 € 20,50 
Lichte strogele kleur. Neus van rijpe groene appel. In de mond
proeven we de frisheid van de sauvignon die door zijn rijpheid zorgt 
voor een aangename lichte droge en soepele smaak. 
Ook aperitiefwijn. 

Viognier Pays d’Oc Domaine Fontarèche € 4,40 € 22,50
Licht goudgele kleur. Wijn met zuivere aroma’s van rijpe abrikoos 
en bloemen. Mooie fruitige aanzet in de mond met een uitstekende 
balans tussen fruit en aciditeit. Zachte afdronk met veel finesse. 

Pinot Gris ‘Le Celtique’ Loire Domaine Bideau Giraud € 5,40  € 27,50 
Heldere kleur. Frisse neus van gekonfijt fruit met uiterst minerale toetsen.
Stevige aanzet in de mond gevolgd door strakke en verfrissende finale.

Macon Fuissé Chateau Vitallis € 6,40  € 32,50 
Strogele kleur met delicate aroma’s van hazelnoot, verse mango en 
amandel, zachte aanzet met romig middenstuk en fijne onderliggende 
zuren die voor lengte zorgen. 

Zoete wijn
Château La Croix du Duc Bergerac € 4,40  € 22,50 
De wijn heeft een goudgele kleur. In de neus zijn er aroma’s van 
exotisch fruit zoals abrikoos en lychee, honing en vanille. In de mond is 
de wijn rond en sappig van smaak met een frisse aciditeit en 
een lange afdronk. In de mond vinden we dezelfde aroma’s terug 
die we ook in de neus vinden.

WIJNEN
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LAAT JE LEIDEN 
DOOR AL 

JE ZINTUIGEN 
en beleef de prikkeling!

Rode wijnen  GLAS FLES 
Merlot Cabernet Sauvignon € 4,10 € 20,50  
Purperen kleur met reflecties van violet. Aroma’s van rijpe cassis en 
een vleugje kruiden. Zachte ronde smaak met goed versmolten tannines.

Syrah Pays d’Oc Domaine Fontareche € 4,40  € 22,50   
Diepe intense kleur. Uitbundige aroma’s van rijp fruit, kruiden (peper), 
een vleugje zwarte olijven en wat vanille.Volle smaak met een uitstekend 
evenwicht en rijpe tanines. Aanhoudend fluweelzachte afdronk. 

Montepulciano d’Abruzzo Luccarelli € 4,90  € 24,50  
Robijn rode kleur met granaatrode accenten. Intense fruitige aroma’s. 
Zwarte bessenaroma’s, zacht genereus met een vrolijke aciditeit. 
Mondvullend en sappig in de afdronk! Een heerlijke Montepulciano zoals 
een goede Montepulciano d’Abruzzo hoort te zijn. 

Fin Malbec Patagonia Bodega del Fin del Mundo € 4,90  € 24,50    
Donkere robijnrode kleur. Aroma’s van pruimen, heerlijk geurende 
viooltjes en tabak. Fluwelige tannines, vlezige smaak met fijne kruidigheid. 
Een suppersappige wegdrinker. 

Barbera d’Asti ‘Moliss’ Pavia Piemonte € 5,50  € 28,00   
Barbera uit de streek rond Asti is lipsmakkend sappig. En ja, dit is dit is zo 
een exemplaar: een karrevracht versgeplukte kersen en frambozen in 
de neus, een hint van kruiden. Een weldadige vlezigheid in de mond met 
verfijnde zuren en een fraai nazinderende finale.

Rosé   wijnen
Syrah Pays d’Oc Amélie € 4,10  € 20,50 
Een boeket van klein rood fruit waarin bosaardbeien, frambozencoulis 
en een vleugje rode neuzen domineren. Tintelfris en soepel. 
Een vlotte charmeur. 

Château Frontarèche Corbierres Rosé € 4,40  € 22,50 
Picpoul noir, grenache noir en syrah

WIJNEN
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Prosecco   GLAS FLES 

Prosecco Couchon Brut € 5,50  € 31,00
Prosecco Couchon Rosé € 5,80  € 36,00  

Champagne 

Moët & Chandon Impérial € 14,00  € 80,00  
Moët & Chandon Impérial Rosé € 15,00  € 90,00
Moët & Chandon Ice   € 95,00   
   
Veuve-Cliquot Brut   € 90,00 

BUBBELS & CHAMPGANE
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Bombay Dry gin   € 5,50
Bombay Dry Gin is op smaak gebracht door 8 met de hand 
geselecteerde verschillende kruiden waarbij de stoominfusie  
methode gebruikt wordt. Een perfecte combinatie met een  
Fever -Tree Indian Tonic of Fentimans Tonic. 

Bombay Bramble   € 6,40
Deze gin is gedestilleerd en op smaak gebracht met braambessen 
in combinatie met frambozen 

Bombay Sapphire gin   € 6,50
Deze gin is beroemd om zijn zachtheid en nuance. 
Zij maken gebruik van 10 verschillende kruiden en botanicals. 
Een perfecte combinatie met een  
Fever -Tree Indian Tonic of Fentimans Tonic.  

Bombay Sapphire East   € 7,50
Al vanaf de eerste sip proef je meteen de zwarte pepers en het  
citroengras. Deze 2 botanicals complementeren de jeneverbessen  
in de gin. Een perfecte combinatie met een  
Fever -Tree Mediterranean. 

  
Tanqueray London dry   € 6,50
Heeft een heldere, frisse smaak. Er zijn kruidige ondertonen 
van jeneverbes, engelwortel en korianderzaden.  
In de afdronk is citroen te proeven. Een perfecte combinatie met 
een Fever -Tree Indian Tonic of Fentimans Tonic. 

Tanqueray Rangpur   € 6,50
Deze gin is op smaak gebracht met Rangpur limoenen, ook bekend 
als de mandarijn limoen. Deze friszure vruchten zijn oranje van kleur  
en geven een frisse pittige bite in deze extreem verfrissende gin. 
Een perfecte combinatie met een Fever -Tree Indian Tonic of Fentimans Tonic.

Tanqueray Ten   € 7,50
De voortdurende zoektocht naar perfectie heeft Tanqueray geleid  
tot Tanqueray TEN. De enige Gin ter wereld gedestilleerd met  
verse citrusvruchten. Een perfecte combinatie met 
een Fever-Tree Mediterranean.

GIN
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Wilderen Double You   € 8,50
Double You Gin is een echte Belgische gin van de stokerij Wilderen, 
gemaakt met 21 verschillende plantaardige en regionale kruiden, 
toegevoegd in geheime hoeveelheden.
Een perfecte combinatie met Fever-Tree Elderflower Tonic.   

Gin Mare   € 8,50
Gin Mare is een nieuwe ‘Mediterrane Gin’ uit Spanje.  
Een wandeling door een Mediterrane tuin brengt deze gin 
olijven, tijm, rozemarijn en basilicum. 
Een perfecte combinatie met Fever-Tree Mediterranean Tonic.

Fryns Premium GIN-ever   € 7,50
“The mother of all gins”. Een locale kruidige gin met citrus smaken.
Een perfecte combinatie met Fever-Tree Indian Tonic. 

Copperhead The original   € 9,50
De overheerlijke zachte Belgisch gin bevat verschillende botanicals. 
Je kan deze prachtige alchemistische gin zowel als aperitief voor het 
eten, maar zeker ook tijdens of na het eten als degustief!
Een perfecte combinatie met Fever-Tree Mediterranean Tonic. 

Copperhead Black Batch   € 9,90
Heerlijke variant van “The Alchimist’s” origineel recept. 
Laat mr. Copperhead u verrassen met de perfecte balans tussen
zwarte bessen van de sambricus nigra schrub en zwarte ceylon thee.
Een topcombinatie met Fever-Tree Indian Tonic of Fentimans Tonic (light).

Copperhead Gibson Edition   € 9,90
Deze hartige variant van Copperhead Original is een pickled gin die 
met de toevoeging van veertien verschillende botanicals zoals kaneel,
mosterdzaad, dille, peper, laurier en uiteraard pickles zorgt voor een unieke 
destillaat. De toevoeging van 8 jaar oude jenever, rond het het geheel prachtig af.
Een top combinatie met Fever-Tree aromatic tonic water 

GIN
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Marula € 8,50
The forbidden fruit of the elephant tree! Marula vrucht uit Mamibië, 
jeneverbessen uit Toscane, lavendel uit de Provence, rozenblaadjes uit Bulgarije,
koriander uit India en oranjebloessem uit Spanje.
Het resultaat van deze fijne ingrediënten van over de hele wereld,
vertaalt zich in een zwoele gin met een exotisch tintje. 
Zoet qua mondgevoel en afdronk. 
Perfecte match met Fever-Tree Clementine Tonic 

Marula Pommegranate    € 8,60
Marula Pomegranate is een extra variant op de Marula Gin 
met als extra ingrediënt de granaatappel. Het is een zwoele zachte gin 
met een zacht roze schijn.

Hendrick’s Gin € 7,60
Hendrick’s Gin wordt gedistilleerd in Schotland.  Ze gebruiken hiervoor 
een verrukkelijk en bijzonder palet van 11 planten afkomstig uit heel de wereld. 
Een perfecte combinatie met Fentimans Rose Lemonade. 

Spring Gin Original € 9,50
We hebben Manuels eigen gin, gedistilleerd bij Filliers.  
Gebruikte botanicals : rabarberwortel voor een vleugje bitterheid en 
de dennenknopjes die Manuel herinneren aan de geur van de dennenbossen 
in de Kempen waar hij opgroeide.
In totaal zijn er 13 botanicals in het spel. De gin wordt vier keer 
gedistilleerd en artisanaal vervaardigd in de stijl van een London Dry Gin.
Voor de smaak ligt de nadruk bij de jeneverbes, kruiden en pepers. 
Ook strak en zuiver, 43,8 % alcohol. Perfecte combinatie met Fentimans Tonic. 

Spring Gin Ladies Edition € 9,50
14 botanicals. Zacht en fris. Naast engelwortel, korianderzaad, 
citroen- en sinaasappelschil, oranjebloesem, kaneel, steranijs, kardemom, 
zwarte peper en rabarberwortel. De dennenknop die zo eigen is aan 
de andere gin, maakt hier  plaats voor witte thee en perzik.  
Deze thee, de China White Monkey Silver Needle Tea, is van de 
hoogste kwalitiet en het gezegde gaat dat aapjes getraind door de 
monniken de theebladeren plukken op tweeduizend meter hoogte in het 
Wuyigebergte. Proef de subtiele Tannines van thee en het fijne 
aroma van perziken in de afdronk.
Perfecte combinatie met Fentimans Rose Lemonade.
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Buss 509 Pink € 8,50
Is de enige fruitige gin op de markt van Belgische bodem 
geïnspireerd door passie en de nodige kennis. Deze gin, 
ontstaan in Antwerpen, wordt gemaakt van verse frambozen, 
de fijnste kruiden en een premium spirit. 
Een perfecte combinatie met Fever-Tree Indian Tonic of Fentimans Tonic.

Buss 509 Elderflower € 8,50
Is een fruitige gin, verrijkt met vlierbloessem en is paars gekleurd 
door de bosbessen. Het resultaat is een paars getinte gin met 
de nodige complexiteit. Het is een 100% graandestillaat en 
wordt gedestileerd in kleine batches.
Een perfecte combinatie met Fever-Tree Indian Tonic.

Monkey 47 € 9,50
Monkey 47 is een Duitse gin uit het Zwarte Woud, gemaakt met 47 handgeplukte 
kruiden en specerijen die in extreem zacht bronwater geweekt worden. 
Een perfecte combinatie met Fever-Tree Indian Tonic of Fentimans Tonic.

Supplement € 3,40
- Fever-Tree Indian Tonic 
- Fever-Tree Mediterranean Tonic
- Fever-Tree Elderflower Tonic 
- Fever-Tree Clementine with Cinnamon Tonic
- Fever-Tree Raspberry & Rhubarb
- Fentimans Tonic 
- Fentimans Rose Lemonade

GIN
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Seedlip Spice 94 aromatic   € 5,70
Een complexe distillatenmix met de aroma’s van pimentbes, 
kardemon, eikenschors en een toets van citrus. 
Best geserveerd met Fever-Tree Indian Tonic.

Seedlip Garden 108 herbal   € 5,70
Een kruiden- en bloemenmengeling van handgeplukte erwten, 
hooi van eigen bodem en traditionele plantendistillaten. 
Best geserveerd met Fever-Tree Indian Tonic of Elderflower Tonic.

Seedlip Grove 42 citrus   € 5,70
Een mondaine, warme citrusmix van drie distillaten met aroma’s 
van medierrane sinaasappel, citroenschil, gember en citroengras.
Best geserveerd met Fever-Tree Mediterranean Tonic.

Differente Gin   € 5,70
Een overheerlijke zachte gin zonder alcohol.
Best geserveerd met Fever-Tree Indian Tonic.

Copperhead Non Alcoholic   € 5,80
Deze alcoholvrije “Eau de vie”, een gefermenteerde en gedestilleerde
botalische fusie op basis van water, is een ware innovatie. 
Perfect te combineren met Fever-Tree Elderflower Tonic.

Supplement   € 3,40
- Fever-Tree Indian Tonic 
- Fever-Tree Mediterranean Tonic
- Fever-Tree Elderflower Tonic 
- Fever-Tree Clementine with Cinnamon Tonic
- Fever-Tree Raspberry & Rhubarb
- Fentimans Tonic 
- Fentimans Rose Lemonade

GIN 0,0 %

What to drink?

WHEN YOU’RE
NOT DRINKING ...
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ONTDEK SMAKEN 
GEUREN & KLEUREN 

en geniet!

Fever-Tree Indian Tonic   € 3,40
Premium Indian tonic water zonder kunstmatige zoetstoffen 
of bewaarmiddelen. De kinine voor de Fever-Tree wordt gehaald 
uit Congo waar de puurste kinine gemaakt wordt.  

Fever-Tree Elderflower Tonic   € 3,40
Fever-Tree Elderflower oftewel vlierbloesem zorgt voor een zeer 
florale toets. Deze keer werd het hoofdingrediënt gezocht in het
Verenigd Koninkrijk.

Fever-Tree Mediterranean Tonic   € 3,40
Deze tonic tovert de mediterraanse zee in je glas! 
De gebruikte ingrediënten in dit pareltje zijn natuurlijk de kinine en 
het zuiverste water, maar ook citroen olieën uit Sicilië, geranium, 
rozemarijn en mandarijntjes.

Fever-Tree Clementine with Cinnamon Tonic  € 3,40
Mediterraan, fruitig maar pittig, vol van smaak.

Fever-Tree Raspberry & Rhubarb   € 3,40
Door de natuurlijke aroma's van zoete britse rabarber te vermengen 
met sappige schotse frambozen, werd een verfrissende, 
fruitige Premium mixer gecreeerd.

Fentimans Tonic   € 3,40
Dit botanische brouwsel, volgens de traditionele Fentimans methode,  
gebruikt enkel 100 % natuurlijke ingrediënten en vormt een verwelkome  
aanvulling voor elke barman én Gin Tonic liefhebber.    

Fentimans Rose Lemonade   € 3,40
Is een heerlijke softdrink met extracten van rozenblaadjes en verse,  
rijpe citroenen. Heerlijk bij verschillende witte alcoholen, zoals wodka,  
ongerijpte tequila’s, martini bianco en natuurlijk bij gin.

TONIC & SODA
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SPIRITS

Rum 
Bacardi Carta Blanca  € 5,50 
Bacardi Razz  € 5,70 
Bacardi Añejos-Quatro  € 7,00
Bacardi Spiced  € 7,00

Captain Morgan  € 7,00
De drank is vernoemd naar de 17de eeuwse piraat 
Henry Morgan en is afkomstig uit Jamaica. Kruiden, 
specerijen en andere natuurlijke aroma’s geven Captain Morgan 
Original Spiced Rum een zachte en verrassende smaak.  

The Kraken Rum  € 7,00
Genoemd naar het gevreesde mytische wezen. Een overheerlijke
donkere rum met 13 geheime kruiden, rechtstreeks geïmporteerd
uit de Caraïbische eilanden. The Kraken, een vlotte rum en zeer
rijk van smaak. Durf jij ‘m aan?

Omerta Rum “Wilderen”  € 7,00
Deze donkere rum is een unieke blend van een geïmporteerde
5 jaar oude Jamaicaanse rum, ons eigen Wilderen destillaat ...
en een stukje Omerta.
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William Lawson’s (malt) € 5,50
De markt  van de Scotch whiskey bestaat uit twee categoriën:  
de blended whiskey’s en de single malt whiskey’s. 
William Lawson’s behoort tot de eerste categorie. 
Mixt makkelijk met andere dranken zoals cola, soda …

Jack Daniels (Tennessee Whiskey) € 6,50
Jack Daniel’s is een volle whiskey met smaken van rijp fruit en
is zoals de meeste denken, geen bourbon whiskey, 
maar een Tennessee whiskey.

Johnnie Walker (red label - blended) € 6,50
Red Label - Een samenstelling van ongeveer 35 graan- en  
maltwhiskey’s. Het is de enige whiskey die specifiek voor het mixen  
met andere dranken zoals cola wordt gepromoot.

J&B € 6,50
Het brengt 42 single malt- en graanwhisky's samen en 
combineert ze zorgvuldig, om zo te komen tot een subtiele, 
gladde en complexe smaak. 

Ardbeg 10 Years (single malt) € 8,50
Om alle bestaande en authentieke geuren te behouden, 
heeft men bij Ardberg besloten om de whiskey niet koud te filteren. 
De rijke aroma’s, de rokerigheid en het turf smelten in 
deze whiskey samen tot een absolute rijkdom van smaak.

Glenmorangie (single malt) € 10,50
Na rijping op ex-bourbon vaten, is het een whiskey met vanille, 
perzik en sinaasappelaroma’s. Schotlands favoriete whiskey.

Bushmills (single malt) € 8,50
Milde malt Whiskey ui Ierland. Hij is maar liefst drie keer 
gedestilleerd en verder gerijpt in houten vaten! Lichtgoud gekleurd, 
de smaak bevat zacht fruit, honing, mout en kruiden. 

Chivas Regal (malt) € 7,50
Chivas Regal 12 Year Old is een whiskey met het kenmerkende  
karakter van de Speyside: rijk, luxueus en overvloedig.  
Een blended whiskey van verschillende malt en graan whiskey’s.

Southern Comfort (Bourbon) € 6,50
Whiskeylikeur

WHISKEY
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Wodka
Wodka Trojka White  € 5,50 
Wodka Trojka Red  € 5,50 
Wodka Trojka Black   € 5,50
Wodka Trojka Pink   € 5,50 
 Premium wodka 

Grey Goose  € 8,50
Grey Goose Wodka een verschrikkelijk lekkere zachte, milde en 
elegante wodka. De premium Wodka Grey Goose wordt 
gemaakt in de beroemde Cognacstreek in west Frankrijk. 

Belvedère  € 8,50
“We keep it real” Gedestilleerd uit ingrediënten die je herkent. 
Op smaak gebracht met ingrediënten die je kunt trekken uit 
een boom of een struik. Belvedère maakt gebruik van Dankowskie 
Rogge van de Marovian vlakten van Polen en water uit eigen 
putten om deze luxe wodka te maken.

 Tequila 

Tequila José Cuervo Silver  € 5,00

Tequila José Cuervo Gold  € 5,00
 Jenevers 

Extra-Smeets  € 4,60
Peterman  € 4,60
Jägermeister  € 4,60
Bessenjenever   € 4,60
Biesenborrel  € 4,60

SPIRITS
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Cognac 

Baron Otard VS  € 6,50
Baron Otard VSOP  € 7,50
Hennessy VS  € 7,50 

Cordials
Baileys  € 5,50
Cointreau  € 5,50
Amaretto  € 5,50
Sambuca  € 5,50
Grand Marnier  € 6,50
Calvados  € 6,50
Grappa  € 6,50
Limoncello  € 5,50
Averna  € 5,50
Licor 43 (Cuarenta Y Tres)  € 5,50
Hierbas De Las Dunas  € 6,50
Hierbas de las Dumas is een likeur van achttien soorten
kruiden, bloemen en planten uit de Zeelandse duinen,
gecreëerd door topchef Syrco Bakker.

SPIRITS

AUTHENTICITEIT, 
TRADITIE EN KWALITEIT, 

PUUR EN EERLIJK ...  
en dat proef je!
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Val plat water  € 2,50 
Val bruis water  € 2,50
Val citroenlimonade  € 2,50 
Val sinaasappellimonade  € 2,50 
Val Tonic  € 2,60 
Val Bitter Lemon  € 2,60 
Pepsi Max  € 2,50 
Pepsi Cola  € 2,50 
Agrum  € 2,60 
Ginger Ale (Fever Tree)  € 3,40
Tönissteiner Orange  € 2,90 
Tönissteiner Citroen  € 2,90 
Tönissteiner Sprudel  € 2,90 
Liègeois  € 3,00 
Ice Tea (25 cl) / Ice Tea Green  € 2,80 
Stefano (sinaasappelsap, tonic)  € 5,40 
Red Bull  € 3,60 
Cécémel  € 2,60 
Fristi  € 2,60 

Supplement grenadine  € 0,50

FRISDRANKEN



Vruchtensappen 

Minute Maid sinaasappel € 2,80 
Minute Maid pompelmoes € 2,80 
Minute Maid ananas € 2,80 
Minute Maid appel € 2,80 
Minute Maid multi € 2,80 
Minute Maid appel kers € 2,80
 
Tönnissteiner Vruchtenkorf € 2,90 
Tönnissteiner Naranja € 2,90 

Natuurlijke sappen 

Vers sinaasappelsap € 4,90 
“Biesonder” appelsap (Streekproduct) € 3,50 
Geperst van appels, geplukt in Alden-Biesen
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JUICES



Bieren van het vat 
Pils (Primus) € 2,40 
Pils 33 cl (Primus) € 2,80 
Tongerlo Dubbel / Blond € 3,20 
Scotch € 3,50  

Bieren op fles 
Kriek Mystic € 3,10 
Liefmans (on the rocks) € 3,40  
Kriek Lindemans stop (37,5 cl) € 5,00
Hoegaarden Rosé € 3,20  
Carlsberg € 3,20 
Haacht Blanche Super 8 € 3,20 
IPA Super 8 € 3,20 
Ommegang (blond) € 4,00 
Keizer Karel (donker) € 4,00
Omer € 4,00
Cornet € 4,40
Gueuze Boon stop (37,5 cl) € 5,00
Duvel € 4,00 
La Chouffe € 4,00
Filou (33cl) € 3,90
Kasteelbier Rouge (33cl) € 4,10
Kasteelbier Extra (licht alcoholisch) € 3,50
Cuvée du Chateau € 4,80
Desperados € 4,40

Heer van Biesen (streekbier) € 3,90
Jazz Bilzen (streekbier) € 3,50
David Strong Blond (streekbier) € 3,90

BIEREN Alcoholvrij 
Jupiler 0,0% € 3,50
Carlsberg 0,0% € 3,50 
Liefmans 0,0% € 3,60
Leffe Blond  0,0% € 4,00
 Trappistenbier 

Westmalle Tripel 9,5 % € 4,10 
Westmalle Dubbel 7 % € 4,10 
Chimay Wit (blond) 8 % € 4,10
Chimay Blauw (bruin) 9 % € 4,30
Orval (indien voorradig) 6,2 % € 4,30
Rochefort 8° 9,2 % € 4,30
La Trappe Quadrupel  10 % € 4,50
La Trappe Tripel 8 %       € 4,20 
Achel Blond 8 % € 4,40

Abdij bieren
Haacht Tongerlo Prior € 3,90 
Leffe Blond € 3,90 
Leffe Bruin € 3,90 
Grimbergen Blond / Donker € 3,90 
Karmeliet € 4,40 
Sint Bernardus Abt 12° € 4,40

Ciderbier 

The good cider (bosvruchten en aardbei) € 4,00 
Sommersby appel € 4,00
Sommersby blackberry € 4,00 
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John & John Crisps
Artisanale Crisps, handgemaakt en natuurlijk gekruid. Glutenvrij. 

Sweet Chili & Red Pepper € 3,00
Sea Salt en Black Pepper € 3,00

Tapas (keuken geopend tot 21u30)
Zie Tapas menukaart

TAPAS

Geen 16 / geen alcohol • Geen 18 / geen sterke drank

ELKE DAG OPEN 
VANAF 10U

Voor reservaties en info 

+32 (0)89 49 21 39

info@m37.be

www.m37.be




