
Wijn
Rode wijn vol en licht
Barinas garnacha
Per glas 4
Halve liter 7.5

Witte wijn fris en iets droog 
Barinas sauvignon
Per glas 4
Halve liter  7.5

Rosé licht en zoet
Barinas rosado
Per glas 4
Halve liter 7.5

Gin & Tonic
Mombasa (zoete roze gin)
Rose lemonade & Vers fruit 9

Dutch courage gin (kruidig en droge gin) 
Connoiseurs tonic 
Tijm, kaneel, blauwe bes 9

Sicilian lemon gin (frisse limoen)
Connoiseurs tonic 
Limoen en munt 9

Bier
Onze biersoorten zijn gemaakt
met ingrediënten die 
voedselverspilling tegen gaan. 

Pieperbier
Een lichte pale ale, gemaakt met 
geredde aardappelen 4

Bammetjes bier
Een witbier gemaakt met 
gered brood 4

Jopenbier
Juicy IPA tropical 4

Appelcider 4.7

Bij de borrel
Nachos
Nachos, salsa, kruidenkaas, uitgebakken  
spekjes, rode uien en kaas
Samen delen 8.5

Blauw en oud plank 
Blauwe kaas, oude kaas, amandel 
vijgenbrood en appelstroop 
Samen delen 8.5

Borrelplank voor 2
Broodbol, smeersels, oude kaas,
rauwe ham, quiche, sausijs en 
zakje chips 18.5 
Onze borrelplank heeft ook een  
vegetarische en een Vegan optie.

Gin or Gym
Een proeverij van 3 midi Gins & een 
borrelplank naar keuze 24.5 pp

B o r r e l e n  v a n a f  1 2 : 0 0  u u r

menukaart
Ambachtelijk en authentiek

een goed begin 
- tot 11:00 uur -
Croissant met ham/kaas of jam, 
brustiekje, gekookt eitje 8.5

Vegan croissant met jam, 
boterham met hummus, fruit  9

Ontbijtje in de mix:
Croissant met ham/kaas of jam,  
yoghurt met granola, 
vers fruit & honing 8.5

Vegan croissant met jam,
soja-yoghurt met granola, 
vers fruit & agavesiroop 9

alle ontbijtjes worden geserveerd met:  
verse jus d’orange, koffie of thee naar keuze

Zomerdrankjes

Gimber,  
als thee met vers fruit of  
koude drank met bruiswater 3.5

Elderflowerthee  
als thee of plat water 3.5

Mojito straight 0.0
Bruisend water, munt, 
komkommer, limoen,
Pinky Rose lemon 4

Fruitwater
Sinasappel, komkommer, munt 3

Pinky Rose lemonade
Aardbeien, limoen, munt, 
bruisend water 4

Ijskoffie 4
Met slagroom en karamel 0.5




