drinks

SERVIES
STUDIO - MATTES
Handgemaakt steengoed servies.
Alle borden, schalen, koffietassen en andere producten
worden in het atelier van ‘Maison de table’ met de hand
vervaardigd. Onze steengoed klei wordt op een draaischijf
gedraaid of in een mal gegoten. Dan volgt er een droogproces van circa 3 à 4 dagen. Vervolgens worden alle items
een eerste keer gebakken op 950°C. Aansluitend worden
de borden al dan niet geglazuurd en een tweede maal op
1270°C gebakken.

BIER

FRISDRANKEN

Bieren van’ t vat

Coca Cola			
Coca Cola Zero			
Fanta Orange			
Sprite				
Lipton Ice Tea			
Schweppes Tonic		
Schweppes Agrum		
Gini Bitter Lemon		
Tönissteiner Vruchtenkorf
Cécemel			
Fristi				

Cristal Alken (25cl)				
Grimbergen Blond (33cl)			
Grimbergen Bruin (33cl)				

€ 2,70
€ 3,70
€ 3,70

Bieren op fles
Kriek Lambic Mort Subite (25cl)			
Geuze Mort Subite (25cl)			
Brugs Tarwe (witbier) (25cl)			
Watney’s Scotch (25cl)				
Duvel (33cl)					
Orval (33cl)					
Carlsberg (25cl)					
La Chouffe (33cl)				
La Trappe Quadrupel (33cl)			
Achelse Blonde (33cl)				
Achelse Bruine (33cl)				
Ter Dolen Armand (33cl)			
Ter Dolen Blond (33cl)				
Ter Dolen Bruin (33cl)				
Boon Geuze (37,5cl)				
Sezoens Blond (25cl)				
Lommel Brouwt Trippel (33cl)			
La Ramée Triple Blond (33cl)			
Brugse Zot Blond (33cl)			
Brugse Zot Dubbel (33cl)			
Haspengouwse Trippel (33cl)			
Petrus Aged Pale (33cl)				
Petrus Oud Bruin (33cl)				
Rochefort 80 (33cl)				
St Bernardus Pater (33cl)			
Straffe Hendrikx Quadrippel (33cl)		
Wilderen Tripel Kanunnik (33cl)			

€ 2,90
€ 2,90
€ 3,30
€ 3,60
€ 4,10
€ 4,10
€ 3,45
€ 4,30
€ 4,90
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,80
€ 3,20
€ 3,20
€ 5,30
€ 2,35
€ 4,65
€ 5,30
€ 3,80
€ 4,00
€ 4,80
€ 4,60
€ 2,85
€ 4,60
€ 2,90
€ 5,00
€ 4,45

€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95

WATERS
Spa Reine (25cl)			
Spa Bruis (25cl)			
Bru (50cl)			
Bru (1l)				
Bru Lichtbruisend (50cl)		
Bru Lichtbruisend (1l)		

€ 2,70
€ 2,70
€ 5,10
€ 8,10
€ 5,10
€ 8,10

WARME DRANKEN

APERITIEVEN

KOFFIE

Ricard						
Campari					
Porto Rood					
Porto Wit					
Porto Rood (10 years)				
Sherry Medium					
Sherry Dry					
Martini Bianco					
Martini Rosso					
Martini Rosato					
Martini Fiero					
Martini Bianco Royale				
Martini Rosato Royale				
Aperol Witte Wijn				
Aperol Spritz					

Espresso Lungo grande réserve		
Decafeïne cafeïnevrij			
Mokka 6cc campione barista		
Caffe Latte campione barista
Cappuccino (gestoomde melk) campione barista

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,10
€ 3,20

Bonenmengeling: grande réserve

Smaakprofiel: Noten van zacht gekarameliseerde amandelen.
Smaakbeleving: Een selectie uit de edelste cru’s onder de arabica koffies.
Heerlijk zacht, rijk aan aroma en met een opmerkelijke finesse.

Bonenmengeling: cafeïnevrij

Smaakprofiel: Mengeling van verschillende, op traditionele wijze gedecafeïneerde, Arabica’s
Smaakbeleving: Verfijnde, aromatische smaak van echte koffie is behouden
en vertoont een lichte aciditeit.

Bonenmengeling: campione barista

Smaakprofiel: Deze koffie tovert een krachtige smaak tevoorschijn, gekruide
parfums met een toets van pure chocolade, een smaak die aangenaam
lang blijft nazinderen in de mond.
Smaakbeleving: Het overgrote deel van deze bonenmengeling werd geteeld
in de hoogste Fazendas van Brazilië. Dankzij deze uitzonderlijke koffie wist
Rombouts talrijke prijzen in de wacht te slepen in de « Barista »-wedstrijden.

€ 5,50
€ 5,20
€ 5,10
€ 5,10
€ 7,50
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,10
€ 6,20
€ 6,20
€ 6,20
€ 7,50

CAVA
MVSA Cava Brut (glas)				
MVSA Cava Brut (fles)				
MVSA Cava Brut Rosado (glas)			
MVSA Cava Brut Rosado (fles)			

€ 6,00
€ 30,00
€ 6,00
€ 30,00

CHAMPAGNE
Straffe koffie
Lommelse koffie				
Hasseltse koffie					
Irish Coffee (Whisky)				
Italiaanse Koffie (Amarretto)			
Café d’Amour (Cointreau)			
Kippenkoffie (Advocaat)			

€ 6,20
€ 5,70
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90

VERSE THEE
Kannetje verse thee ‘Crazy Love’		

€ 4,20

Kannetje verse thee ‘Sencha Lemon’		

€ 4,20

Fruit melange met een exotische toets
(mango, zoete banaan, aardbei, framboos, ananas, hibiscus, rozijnen )

Frisse en verse groene thee met een vleugje citroengras en limoenschil

Kannetje verse thee ‘Earl Grey’			

€ 4,90

Perfecte blend van Chinese en Ceylon theesoorten met natuurlijk bergamotextract en sinaaspuntjes

Kannetje verse kruidenthee ‘den Bonten Oss’

€5,10

Huisbereide kruidenmengeling met o.a. munt, limoenschillen, Yunnan
green, citroen gras, zoethout

Pommery Brut Royal (glas)			
Pommery Brut Royal (fles)			
Pommery Brut Rosé (fles)			
Pommery Blanc de Blancs (fles)			
Ruinart Brut (fles) 				
Ruinart Rosé (fles) 				
Ruinart Blanc de Blanc (fles)			

€ 9,50
€ 80,00
€ 85,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 95,00
€ 95,00

Vouvray – Sylvain Goudron – Loire		
Druivenras : 100% Chenin Blanc

HUISWIJNEN
Wit
La Gloire de Guillaume Chardonnay/Viognier (glas)
La Gloire de Guillaume Chardonnay/Viognier (fles)

€ 4,40
€ 25,00

Rosé
La Gloire de Guillaume Grenache Rosé (glas)
La Gloire de Guillaume Grenache Rosé (fles)		

€ 4,40
€ 25,00

Rood
La Gloire de Guillaume Cabernet/Syrah (glas)
La Gloire de Guillaume Cabernet/Syrah (fles)

€ 4,40
€ 25,00

LIMBURGSE STREEKWIJNEN
Wit : Aldeneyck : Pinot Blanc 			
Druivenras: 100% Pinot Blanc

€ 42,50

Karakteristieken: In de neus royaal fruitplezier met impressies van conference, kruisbessen en een vleugje kruidig. In de mond mineralig, een grote
lengte en een smaakrijke finale met zeer veel reliëf.
Lekker bij: vrijwel alles uit de zee, maar vooral bij asperges, visgerechten,
oesters en coquilles

Wit : Aldeneyck : Pinot Gris			
Druivenras: 100% Pinot Gris

€ 59,10

Karakteristieken: In de neus rijpe en rijke fruitaroma’s met een open expressie van kruidigheid, peper, vuursteen en een beetje rokerig. Een harmonieus samenspel met ragfijne zuren en een ellenlange karaktervolle
finale.
Lekker bij: asperges, vrijwel alles uit de zee, gevogelte en wit vlees

Mousserend : Schorpion Brut Goud		
Druivenras: 50% Chardonnay & 50% Pinot Blanc

€ 61,20

Druivenras: 50% Chardonnay & 50% Pinot Blanc
Karakteristieken: In de neus aroma’s van rijpe appel met impressies van
nootjes en kruidnagel. In de mond fijnfruitig en vol. Gedragen door fijne
zuren, elegant met middellange afdronk.
Lekker bij: schaaldieren en salades, ook een perfect aperitief

WIJNEN WIT FRANS
Pinot Gris Balthazar Fry – Alsace: 		
Druivenras: 100% Pinot Gris

€ 32,50

Karakteristieken: Aroma’s van licht hout, zeer licht gerookt.
In de mond is deze wijn rijk, rond en heeft hij een lange finale.
Lekker bij: wild, wit vlees, gebraad en vis met rijke saus

Amiral De France – Bordeaux AC Blanc		
Druivenras : 100% Sauvignon Blanc

€ 30,70

Karakteristieken: Limoengroene kleur.
In de neus aroma’s van citrusvruchten.
In de mond, een mooie mineraliteit.
Lekker bij: aperitief, gevogelte en schaaldieren

Chablis – Louis Moreau – Bourgogne		
Druivenras : 100% Chardonnay

Karakteristieken: Goudgele kleur, floraal met een toets
van wit fruit (appel, peer).
Evenwichtige wijn met zuurachtige noten.
Mooi geheel, rond en verfijnd.
Lekker bij: gegrilde vis en gevogelte

€ 46,70

€ 36,90

Karakteristieken: Lichtgele kleur met groene schakeringen.
In de mond proef je de aanwezigheid van pruimen en rabarber.
Een levendige wijn met een lange finale.
Lekker bij: vis, schaaldieren, sint-jacobsschelpen, kreeft,
wit vlees en appeltaart

Sancerre – Domaine Reverdy Ducroux –
Moulin les Lys – Loire 				
Druivenras : 100% Sauvignon Blanc

€ 51,00

Karakteristieken: Heldere soepele kleur.
Impressies van appelen en een vleugje groene kruidigheid.
Royale en perfect droge finale.
Lekker bij: aperitief, schaal- en schelpdieren en gerookte vis

Pouilly Fumé – La Renardiere – Loire		
Druivenras : 100% Sauvignon Blanc

€ 50,00

Pouilly Fumé – Pierre Andre – Bourgogne
Druivenras : 100% Chardonnay

€ 52,90

Karakteristieken: Dit is een klassewijn van het zuiverste ras.
Een jeugdige gele kleur, helder en glanzend.
Perfect rijpe limoen en pompelmoes.
Ook in de smaak een perfect evenwichtige fruitige wijn
met een zeer elegante afdronk.
Lekker bij: gegrilde visgerechten

Karakteristieken: Wijn met groen-gele reflecties.
In de neus vooral aroma’s van witte bloemen en gele vruchten.
Lichte impressies van vuursteen en geroosterd brood.
In de finale veel geel fruit en mooie evenwichtige zuren.
Lekker bij: visgerechten met romige saus

Château Carbonnieux –
Pessac Léognan – Bordeaux			
€ 62,20
Druivenras : 65% Sauvignon Blanc & 35% Semillon

Karakteristieken: Zeer levendige en zuivere neus met impressies van
room, gele pruim en subtiele grassige noties.
Goed gestructureerde wijn met een stevige body. Zeer frisse smaak en een
volle fluweelachtige afdronk .
Lekker bij: wit vlees, gegrilde vis en zachte kazen

WIJNEN WIT WERELDS
Lenotti – Colle dei Tigli – IGT			
Land van herkomst: Italië

€ 25,90

Fattaria Abbazia – Monte Oliveto Vernaccia
Land van herkomst: Italië

€ 31,40

Bodegas Estada – Chardonnay			
Land van herkomst: Spanje

€ 27,90

Bodegas Vina Mayor – Verdejo			
Land van herkomst: Spanje

€ 33,60

Druivenras: 50% Cortese & 50% Garganega
Karakteristieken: Intens fruitige aroma’s van perzik en appel, ook de
bloemige impressies zijn overduidelijk aanwezig.
Mooi fris en pittig in de mond met zeer zachte zuren in de finale.
Lekker bij: aperitief, tapas en lichte vleesgerechten

Druivenras: 100% Vernaccia di San Gimignano
Karakteristieken: In de neus, fijne fruitige aroma’s met subtiele notities van
groene appel.
In de mond, evenwichtig, met een fijn toetsje van amandelen.
Lekker bij: aperitief en gegrilde vis

Druivenras: 100% Chardonnay
Karakteristieken: Strogele kleur met groene tinten.
In de neus aroma’s van witte vruchten, citroen en rijpe perziken en
abrikozen.
In de mond fris en smaakvol met zoete en bloemige impressies.
Lekker bij: salades, voorgerechten en romige visgerechten

Druivenras: 100% Verdejo

Karakteristieken: Lichte gele kleur. In de neus intense aroma’s van rijpe
tropische vruchten.
In de mond een rijke smaak van rijp fruit evenwichtige zuren.
Een elegante en aangename wijn met een lange finale
Lekker bij: salades, schaal- en scherpdieren en zeevruchten

Lekker bij: wildgerechten, kaasschotels en grillades

Zonnebloem – Stellenbosch			
Land van herkomst: Zuid-Afrika

Karakteristieken: Complexe neus met intense aanzet. Nadien een kruidige
finesse en een goed gedoseerde houttoets, omringd met een rijpe geur
van zwart fruit. In de monde en rijpe textuur met mokka, zoethout, rijpe
zwarte kers.
Lekker bij: wildgerechten en kruidige schotels

€ 29,60

Druivenras: 100% Sauvignon Blanc
Karakteristieken: Frisse limoengroene kleur.
In de neus aroma’s van asperges, groene paprika en groene vijg.
In de mond, toetsen van tropische vruchten.
Lekker bij: aperitief en gevogelte met lichte sauzen

Finca La Linda – High Vines			
Land van herkomst : Argentinië

€ 35,40

Druivenras : 100% Sauvignon
Karakteristieken: Mooie neus en zeer fris met een goudgele kleur.
Aroma’s van citroen aangevuld met florale impressies.
Mineraal met een goede aciditeit die zorgt voor een lange afdronk.
Lekker bij: aperitief, salades, vis- en schaaldeuren en gegrilde vis

William Hill – Chardonnay Central Coast
Land van herkomst: USA

€ 52,80

Druivenras: 100% Chardonnay
Karakteristieken: Aroma’s van rijp fruit, zoals citrusvruchten en exotisch
fruit.
Evenwichtige wijn met een knisperige aciditeit en subtiele toetsen van
vanille.
Lekker bij: warme vis en kazen

Amiral de France – Bordeaux AC – Rood		
€ 30,65
Druivenras : 65% Merlot & 35% Cabernet Sauvignon
Karakteristieken: Zeer expressief en rijk boeket; aroma’s van rijpe rode
vruchten aangevuld met aroma’s van kruiden en vanille.
In de mond mooi evenwicht tussen fruit en houtlagering.
Lekker bij: rode vleesgerechten met stevige sauzen en harde kazen

€ 51,00

Karakteristieken: In de neus florale impressies van roos en iris aangevuld
met een lichte houttoets, gevolgd door framboos en de bosaardbei. 20%
van deze cuvée verbleef in eiken vaten, vandaar de licht geroosterde toets.
In de mond een fijne textuur en harmonische tannines.
Lekker bij: charcuterie, gegrild rood vlees en desserten op basis van chocolade

Mercurey 1er Cru – Pierre André – Bourgogne
Druivenras : 100% Pinot Noir

€ 50,40

Karakteristieken: In de neus aroma’s van zwarte kers, bosbes en zwarte
bessen aangevuld met kruidige toetsen van peper en nootmuskaat. In
mond zeer soepel, met zachte smaken van specerijen en griotte.
Lekker bij: rundvlees, gestoofd lam en parelhoen

Vacqueras – Vidal Fleury – Côtes du Rhône
€ 42,45
Druivenras : 50% Grenache, 30% Syrah & 20% Mourvèdre

Karakteristieken: Donker rode kleur, met zelfs zwarte schakeringen. Neus
gekenmerkt door de Syrah, met viooltjes en zwart fruit met lichte impressies van tijm. In de mond is deze wijn mooi gestructureerd, aanwezigheid
van tannines en noties van garrigue
Lekker bij: charcuterie, rood vlees en kaas

Pomerol – Château Hermitage Mazeyres –
Bordeaux					
Druivenras : 80% Merlot & 20 Cabernet Franc

Les Brulières de Beychevelle – Haut Medoc –
Bordeaux					 € 48,60
Druivenras : 56% Cabernet Sauvignon & 44% Merlot

Karakteristieken: Volle structuur vol met aroma’s van rijpe pruim. Deze
wijn heeft een uitstekende balans en is een echte klassieker.
Lekker bij: rood vlees en kaasschotels

Bouqeut de Monbrison – Margaux – Bordeaux
€ 52,45
Druivenras : 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 15%
Cabernet Franc & 5% Petit Verdot

Karakteristieken: Fraaie en toegankelijke rode bordeaux met een helderrode kleur en een fijn en intens aroma van boter, houttoetsen, koffie en
rood fruit. De smaak zet elegant en rond in met een mooie aromatische
finale.
Lekker bij: fijn (kalfs)vlees of bij gevogelte zoals parelhoen en zachte kazen

Château Villemaurine – Grand Cru Classé –
Bordeaux					 € 82,20
Druivenras : 85% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot & 5%
Cabernet Franc

Karakteristieken: Mooie fruitige en elegante neus. Een wijn met een mineralige structuur, mooie zuren en evenwichtige tannines. Een soepele,
krachtige en elegante wijn.
Lekker bij: wild, ossenhaas en gebraad

WIJNEN ROOD FRANS

Hautes Côtes de Nuit –
Pierre André – Bourgogne			
Druivenras : 100% Pinot Noir

Château de Glana – Saint Julien – Bordeaux
€ 45,00
Druivenras : 65% Carbernet Sauvignon , 30% Merlot & 5%
Cabernet Franc

€ 59,90

Karakteristieken: Mooie kleur met fruitig aroma’s met een subtiel vleugje
van paprika. Deze wijn heeft volle structuur waarin de pure Merlot domineert. Fijne , elegante en hartige tannines.

Château Branas – Grand Poujeaux – Moulis –
Bordeaux					 € 65,20
Druivenras : 50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon & 5%
Petit Verdot
Karakteristieken: In de neus impressies van brioche, mokka en zeer rijp
fruit. In de mond voorafgaand smaken van cacao en vanille. Een zeer gestructureerde, krachtige en klassevolle wijn.
Lekker bij: alle rode vleesgerechten en wild

WIJNEN ROOD WERELDS
Lenotti – Rosso Passo – Veneto			
Land van herkomst: Italië

€ 26,00

Chianti Classico DOCG – Toscane		
Land van herkomst: Italië

€ 45,60

Barolo DOCG – Lo Zoccolaio – Piemonte
Land van herkomst : Italië

€ 57,20

Druivenras: 100% Sangiovese Merlot
Karakteristieken: Boeket van rijpe pruimenconfituur en vijgen die rijkelijk
aanwezig zijn. Mooie zachte en toegankelijke textuur toch opgezweept
door prima zuren die geheel opfrissen.
Lekker bij: gekruide gerechten en wildgerechten

Druivenras: 95% Sangiovese & 5% Canaiolo
Karakteristieken: Elegante aroma’s, vleugje violette. In de mond is deze
wijn evenwichtig met een mooie structuur.
Lekker bij: traditionele rijke keuken, gegrild vlees en harde kaas

Druivenras: 100% Nebbiolo
Karakteristieken: In de neus edele aroma’s van rode vruchten met impressies van leder en kruiden. Hints van truffels zorgen voor een complex
boeket. In de mond delicate zuren en zachte tannines.
Lekker bij: fijn rood vlees en kruidige kazen

Bodegas Farine – Gran Colegiata ‘Barrica’ – Toro
Land van herkomst: Spanje

€ 31,50

Druivenras: 100% Tempranillo
Karakteristieken: Fruitige wijn met subtiele aroma’s eigen aan een lagering
in Franse en Amerikaanse vaten. Levendig palet aan rood fruit en florale
impressies van viooltjes. Elegante en soepele wijn.
Lekker bij: gegrild vlees en groenten en rijpe kazen

Bodegas Palacio – Reserva Rioja Glorioso –
D.O. Rioja					
Land van herkomst: Spanje

€ 39,45

Druivenras: 100% Tempranillo
Karakteristieken: Diepe robijnrode kleur. In de neus aroma’s van rijp donker fruit die harmonieus samengaan met de noties van hout en kruiden (18
maanden in Franse eiken vaten). Een rijke en complexe smaak van donker
fruit.
Lekker bij: geroosterd (lams)vlees, gegrilde steak en kazen

Zonnebloem Laureat – Stellenbosch		
Land van herkomst: Zuid-Afrika

€ 38,70

Finca La Linda – Varietal – Mendoza		
Land van herkomst : Argentinië

€ 26,30

Luigi Bosca – Malbec Reserva – Mendoza
Land van herkomst : Argentinië

€ 34,65

Rancho Zabaco – Zinfandel – California		
Land van herkomst: USA

€ 37,15

Druivenras: 65% Cabernet Sauvignon & 35% Merlot
Karakteristieken: Een mooi donkerrode wijn. In de neus aroma’s van frambozen, braambessen, cassis, kruiden en een delicate eiktoets. Levendige
tannines in de finale.
Lekker bij: rood vlees en robuuste kazen

Druivenras: 100% Trampranillo
Karakteristieken: Zeer kruidige “spicy” neus met impressies van kersen en
pruimen. Lichtgerookt aroma met als afdronk een zachte en goed gestructureerde finale.
Lekker bij: kruidige vleesgerechten en barbecue

Druivenras: 100% Malbec
Karakteristieken: Malbec is dé Argentijnse huisdruif! Kruidige wijn met
een dieprode kleur en aroma’s van zwarte bessen, koffie en peper. Aangenaam in de mond door de zachte en goed gestructureerde tannines.
Lekker bij: wildgerechten met saus, kruidige gerechten en rood vlees

Druivenras: 100% Zinfandel
Karakteristieken: Aroma’s van rode bosbessen, bosbessensiroop en vlierbessen. In de mond noties van heerlijke artisinale chocolade en geroosterde koffie. Evenwichtige en aangename afdronk.
Lekker bij: rood vlees & paté

OTHER SPIRITS
Advocaat					
Cointreau					
Grand Marnier					
Amaretto Disaronno				
Sambuca					
Grappa						
Baileys						
Tia Maria					
Armagnac					
Poire Williams					
Calvados					
Extra Smeets					
Jägermeister					
Limoncello					

GIN
€ 6,30
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,90
€ 7,80
€ 7,90
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,90

COCKTAILS
Mojito 						
Sex on the beach				
Cointreaupolitan 				
Rossorinha					

€ 8,20
€ 8,20
€ 8,20
€ 8,20

€ 5,90
€ 9,20

RUM
Bacardi Carta Blanca				
Bacardi Carta Oro				
Bacardi Reserva					
Bacardi 8 Anos					

€ 5,90
€ 6,20
€ 6,90
€ 8,10

WHISKY
Johnnie Walker ‘Red Label’			
Johnnie Walker ‘Black Label’			
William Lawson’s				
J & B						
Jack Daniels (Bourbon)				
Aberfeldy 12 jaar				
Aberfeldy 21 jaar				
Aultmore 12 jaar				
Craigelachie 13 jaar				
Dewar’s White Label				
Dewar’s 12 jaar					
Dewar’s 18 jaar					
Dewar’s Signature				

€ 6,70
€ 7,30
€ 6,70
€ 6,70
€ 7,80
€ 8,60
€ 12,50
€ 9,70
€ 9,60
€ 7,80
€ 8,60
€ 11,20
€ 49,20

COGNAC
Baron Otard V.S.				
Baron Otard V.S.O.P.				
Baron Otard X.O.				

€ 6,80
€ 7,90
€ 18,10

€ 9,50

5 cl Bombay Sapphire Gin
Schijfje citroen
1 Flesje Fever Tree Tonic
Bombay Sapphire Gin klinkt de meeste wel bekend in de oren. De fles
heeft ook iets mysterieus over zich hangen. Zij springt direct in het oog en
trekt meteen je aandacht wanneer je voor het rek ‘alcoholische dranken’
staat in de supermarkt. Deze gin behoort tot de meest elegante en complexe gins uit een rijtje van velen. Dit is niet verwonderlijk als je weet dat ze
bij de Bombay Spirits Company dit pareltje al aan het koken zijn sinds 1761.
Smaak:
De gin is beroemd om zijn zachtheid en nuance. Zij maken gebruik van
tien verschillende kruiden en botanicals o.a.: jeneverbessen, amandelen,
citroenschil, zoethout, koriander, iris, cassia, schors, ….
40% Alcohol

Hendrick’s Gin					

VODKA
Eristoff Brut					
Grey Goose					

Bombay Sapphire Gin				

€ 10,50

5 cl Hendrick’s Gin
Schijfje komkommmer
1 Flesje Fever Tree Tonic
Hendrick’s Gin kan niet onmiddellijk beschouwd worden als een doorsnee
gin. Ondanks het feit dat hij beschikt over 11 klassieke ingrediënten, wordt
de smaak van deze gin vaak op punt gebracht door toevoeging van een
Bulgaarse roos of een stukje komkommer. Tot de 11 klassieke ingrediënten
behoren onder andere: jeneverbessen, engelwortel, koriander, sinaasappelschillen, …
Smaak:
Deze gin heeft een uitgesproken aroma met hints van komkommer en rozen. Deze worden gecombineerd met de prachtige smaak van jeneverbes
en toetsen van citrus en komkommer.
41,4% Alcohol

Biercée Gin					

€ 9,40

5 cl Biercée Gin
Zeste van citroen
Takje koriander
1 Flesje Schweppes Pink Pepper Tonic
Niet enkel onze Belgische wijnen doen het goed. Met de Biercée Gin hebben we een 100% Belgische gin in huis. Sinds 1946 wordt deze gin volgens
de traditionele en ambachtelijke wijze gedistilleerd in Ragnies, vlakbij Waterloo. De distilleerderij is bekend van eaux-de-vie van peer en hun verschillende alcoholische likeuren op basis van vers fruit.
Smaak:
De smaak van komijn en koriander zijn prominent aanwezig. Ondanks de
vele kruiden zorgt Biercée gin toch voor een mooie rondheid in de mond
boordevol karakter.
44% Alcohol

Filliers Dry Gin 28				

€ 9,65

5 cl Filliers Dry Gin 28
Zeste van sinaasappel
Jeneverbessen
1 Flesje Fentimans Tonic
Filliers Dry Gin 28 kwam, net zoals Manuels Spring Gin op de markt in
2012. Het recept is verrassend genoeg niet nieuw. Firmin Filliers creëerde
de gin in 1928 en de formule met 28 kruiden werd doorgegeven van vader op
zoon. Van het oorspronkelijke proefdistillaat bestaat nog een halve fles.
Daarmee ging meester-distilleerder Pedro Saez del Burgo aan de slag.
Na twee jaar onderzoek stond het recept op punt. De hopbellen zijn de
blikvanger onder de botanicals.

Smaak:
Een sterke London Dry Gin, maar opvallen zacht, fruitig en floraal. Het florale karakter is in sterke mate te danken aan de hopbellen. De kruidenmix
bevat ook lavendelbloesem, oranjebloesem, korianderzaken, engelwortel,
gentiaanwortel, gember, kardemom, kalmoes en verse citrusvruchten.
46% Alcohol

Filliers Blossom Dry Gin				

€ 9,50

5 cl Filliers Blossom Dry Gin
Zeste van citroen
Jeneverbessen
1 Flesje Fentimans Tonic
De basis van de Blossom is de klassieke Filliers Dry Gin 28 aangevuld met
een infusie van dennebloesem. De gedroogde bloesems worden 6 weken
gemacereerd. De Blossom heeft een volle zachte smaak met een onmiskenbare geur van den, schors en houtkrullen. Je proeft als het ware het dennenbos. Deze gin is een mooie balans tussen bitter/zoet en kruidig/floraal.
Smaak:
De gedroogde lavendelbloesems zorgen voor een discrete florale toets
terwijl de hopbellen de gin zijn subtiele bitterheid bezorgen.
42,6% Alcohol

Tanqueray Ten					

€ 10,80

5 cl Tanqueray Ten
Schijfje groene appel
Zeste van pompelmoes
1 Flesje Schweppes Orange Blossom Tonic
Deze drank is gebaseerd op het eeuwenoude Tanqueray-recept, maar weet
te verrassen door toevoeging van enkele ongebruikelijke ingrediënten waaronder kamille en verse pompelmoes.
Smaak:
Zachte smaak van een verscheidenheid aan specerijen en jeneverbessen.
47,3% Alcohol

Pink 47						

€ 9,30

5 cl Pink 47
Zeste van citroen
1 Flesje Schweppes Pink Pepper Tonic
Deze London Dry wordt gedistilleerd met 12 verschillende botanicals die
zorgvuldig werden geselecteerd van over heel de wereld. De Italiaanse
jeneverbessen vormen het klassieke basisingrediënt. Verder wordt er gebruik gemaakt van 2 verschillende soorten engelwortel en eveneens 2 verschillende soorten koriander.
Smaak:
Bij het aroma kan een overvloed aan kruiden worden waargenomen in een
fris jasje. De geur van limoen en jeneverbessen zorgen voor een florale tint
die behoorlijk uitgesproken naar voren komt.
47% Alcohol

Gold Gin					

€ 11,30

5 cl Gold Gin
Zeste van sinaasappel
1 Flesje Fever Tree Tonic
Gin Gold heeft een leuke geschiedenis. Begin 20ste eeuw werd er in de
Alsace streek (Frankrijk) een gouden distillatieketel opgegraven. De distilleerder kocht deze gouden ketel op en wilde een gouden liquide stoken.
Vandaar ook de verwijzing naar het goud.
Smaak:
Dominantie van jeneverbessen met bittere en zachte afdronk van verschillende bloemen.
43,70% Alcohol

Spring Gin Original				

€ 13,90

5 cl Spring Gin Original
Zeste van limoen
Jeneverbessen
1 Flesje Fentimans Tonic
De Spring Gin dankt zijn unieke karakter aan twee niet eerder gebruikte
botanicals: rabarberwortel, voor een vleugje bitterheid, en de dennenknopjes die herinneren aan de geur van de dennenbossen in de Kempen.
In totaal zijn er dertien botanicals in het spel. De gin wordt vier keer gedistilleerd er artisanaal vervaardigd in de stijl van een London Dry Gin.
Smaak:
De nadruk ligt bij jeneverbes, kruiden en den. Ook strak en zuiver.
43,8% Alcohol

Spring Gin Ladies Edition			

€ 14,90

5 cl Spring Ladies Gin Edition
Assortiment van bessen
1 Flesje Fentimans Tonic
De Ladies Edition schroeft het alcoholgehalte van de Spring Gin terug en
voegt twee nieuwe botanicals toe aan het recept. Witte perziken bevatten minder zuren en smaken zoeter dan gele. China White Monkey Tea
is een wit-groene thee uit de Chinese kustprovincie Fujian, gemaakt van
jonge blaadjes. De thee kan slecht tijdens de eerste weken van de lente
geplukt worden. Dat gebeurt ’s morgens, als de knoppen nog gesloten
en bedauwd zijn. Ze zijn bedekt met het perzikachtige dons dat typisch is
voor voorjaarsthee en witte thee.
Smaak:
De Spring Gin krijgt meer florale accenten door de thee en een weinig
tannines. Ook meer zoute accenten door de witte perziken.
38,3% Alcohol

Copperhead Gin				

€ 14,10

5 cl Copperhead Gin
Zeste van sinaasappel
Takje koriander
1 Flesje Fever Tree Tonic
Copperhead is een nieuwe Belgische Gin gepresenteerd in een unieke
fles. Copperhead Gin is het resultaat van een samenwerking tussen Yvan
Vindevogel (een apotheker uit Kortrijk die sterk geïnteresseerd is in het
heelkundig aspect van gin) en Bernard Fillier (eigenaar van de gekende
graanstokerij Filliers) die superieur is in het distilleren van alcohol op basis
van jeneverbessen.
Smaak:
De overheerlijke zachte Belgische gin bevat verschillende botanicals als
jeneverbessen, sinaasappelschil, korianderzaad, enkelwortel maar ook
kardemom. Dit geeft je een zachte en frisse neus van citrus.
40% Alcohol

Gin Mare					

€ 14,10

5 cl Gin Mare
2 druppels olijfolie op een tomaatje
Takje tijm
1 flesje Fever Tree Tonic
Mediterraan in hart en nieren. Gin Mare koppelt vier ongewone zuiderse ingrediënten- arbequina-olijven, basilicum, rozemarijn en tijm aan de
klassieke botanicals jeneverbes, koriander, kardemom en citrusfruit. De
gin wordt in oplages van 250 liter gestookt in een achttiende-eeuwse
kapel. Vroeger stond de kapel op het strand en gingen de vissers er bidden. Gin Mare verplaatste de kapel en bouwde ze steen voor steen weer
op. De distilleerderij is gevestigd in een vissersdorp aan de Costa Dorada, op 50 kilometer van Barcelona. De trots van de streek is de kleine,
bijzonder olierijke en smakelijke arbequina-olijf.

Smaak:
Veel body, met een olieachtige structuur. Je proeft jeneverbes, frisse koriander en uiteindelijk de kruidige smaak van tijm, rozemarijn en basilicum
42,7% Alcohol

Botanic Gin					

€ 12,30

5 cl Botanic Gin
Zeste van pompelmoes
1 Flesje Fever Tree Tonic
Ondanks dat hij wordt vervaardigd in Spanje, is Botanic een echte Premium London Dry Gin. De reden dat hij tot deze categorie kan worden
meegerekend, zit in het feit dat er enkel en alleen gebruik wordt gemaakt
van hoogwaardig Engels graan dat driemaal wordt gedistilleerd.
Smaak:
Tot de ingrediënten behoren enkel en alleen botanische kruiden. Wat
hierbij uniek is, is het gebruik van Boeddha’s hand, een citroenvariant
met een unieke vormgeving. Naast deze bijzonder originele component,
werden overigens eerder traditionele botanische kruiden verwerkt: jeneverbes, mandarijn, tijm, koriander, citroen, kaneel, pepermunt, kamille,
anijs, zoete sinaasappel, amandel, kardemom en mango. Botanic is een
lichte, droge gin waarbij de smaak van jeneverbes en amandel sterk op
de voorgrond treedt. Bij de nasmaak kunnen er lichte citrustoetsen van de
Boeddha’s hand, bergamot en zoete sinaasappel worden waargenomen.
40% Alcohol

Martin Miller’s Dry Gin				

€ 10,20

5 cl Martin Miller’s Dry Gin
Zeste van citroen
Jeneverbessen
1 Flesje Fever Tree Tonic
Het opzet van de Dry Gin van Martin Miller, was een unieke, extravagante
en vooral modernere versie van de London Dry Gin creëren. Het verhaal
van het ontstaan van deze vernieuwende drank uit 1997, begint in een Londense pub waar Miller een gin geserveerd krijgt die niet voor de volle 100%
aan zijn verwachtingen voldoet: een slordig afgewerkt glas met een stortvloed aan ijsblokken. Hierop vraagt Miller zich af of dit nu het bestaan is
van de gins in de Engelse pubs en neemt hierop de beslissing zijn eigen gin
te distilleren. Door Martin’s zoektocht, ontstond er vandaag de dag een
luxueuze, premium drank die met trots het rijtje van de Original London
Dry Gin mag vervolledigen.
Smaak:
Tot de ingrediënten behoren hoofdzakelijk klassieke botanicals waaronder jeneverbessen, lis wortel, zoethout, koriander, cassia, engelwortel,
gemalen nootmuskaat, kaneel en limoenschillen. Het diepgaande aroma
geurt ontzettend zacht, zoet en bevat ronde fruittinten waarbij hints van
bloemen en citrusvruchten waar kunnen worden genomen.
40% Alcohol

Bulldog Gin					

€ 11,15

5 cl Bulldog Gin
Zeste van pompelmoes
1 Flesje Fever Tree Tonic
Bulldog Gin wordt viervoudig gedistilleerd in koperen ketels en is afkomstig
uit het Verenigd Koninkrijk. De gin is nog heel jong en pas verkrijgbaar vanaf
2006, maar heeft al heel veel stof doen opwaaien in de drankenwereld. De
Bulldog Gin won tal van internationale prijzen en kreeg in 2008 een serieuze
onderscheiding door ‘Wine Enthusiast Magazine’. De gin werd bekroond
met 95/100 punten – ‘Highly Recommanded’. Dit is de hoogste score die
een gin ooit heeft gekregen door het magazine en werd zelfs verkozen tot
‘Spirit of the year’.
Smaak:
Blaffende honden bijten niet, maar wanneer je de fles toch durft openmaken krijgen we direct een heel floraal boeket van koriander en citrus in
de neus. Zo zijn de gebruikte botacnicals bij Bulldog o.a.: lavendel, lotus,
longan, zoethout, papaver en amandel.
40% Alcohol

Poppies Gin					

€ 9,75

5 cl Poppies Gin
Steranijs
1 Flesje Fever Tree Tonic
Poppies Gin is de eerste Vlaamse gin die gedestilleerd werd door Charles
Rubbens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zoals zijn naam al doet vermoeden is deze florale Poppies Gin gemaakt op basis van klaprozen (poppies), het symbool van de Eerste Wereldoorlog. Deze gin was vroeger erg
geliefd bij de Britse soldaten en ook nu nog kopen Britse toeristen deze
prachtige Gin als souvenir.
Smaak:
Deze uitzonderlijke drank wordt gemaakt met enkel de beste granen. De
typische smaak was het gevolg van een verfijnd en afgewogen mengsel van geselecteerde kruiden. Poppies Gin wordt gemaakt op basis van
klaprozen (poppies) wat hem een uitgesproken floraal karakter geeft.
40% Alcohol

Uppercut Dry Gin				

€ 13,60

5 cl Uppercut Dry Gin
Zoethoutstok
1 Flesje Fentimans Tonic
Manuel Wouters, de oprichter van de SIPS cocktailbar in Antwerpen en auteur van het It’s Gin O’Clock boek. Hij is de autoriteit in België wat betreft
Gin & Cocktails. De Uppercut is dus een bedenksel van Manuel Wouters
maar is geproduceerd in Nederland.
Smaak:
De Uppercut Dry gin van Manuel Wouters is een complexe gin geworden
met hoog alcohol gehalte. Er zijn heel wat zogenaamde vergeten helende
kruiden in gebruikt uit de geneeskunde van vroeger. Dit in combinatie met
zeer fijn aromatische kruiden geeft dit als resultaat een onweerstaanbaar
lekkere gin. Een echte gin met een stevige afdronk en doet zijn naam alle
eer aan.
49,6% Alcohol

Forest Dry Gin Spring				

€ 14,60

5 cl Forest Dry Gin Spring
Frambozen
1 Flesje Fentimans Tonic
Forest Dry Gin Spring is de derde creatie van Jurgen Lijcops. Deze wordt
gedistilleerd in de bosrijke omgeving van Emblem, maar in de 24 botanicals laat hij dit keer rozenblaadjes het subtiele aroma verrijken. 10 kg verse
rozenblaadjes macereren gedurende 2 uur in 300 liter spirit. Dit geeft niet
enkel een uitzonderlijke kleur, maar ook een unieke smaaksensatie.
Smaak:
Forest Dry Gin Spring wordt gedomineerd door jeneverbessen, citrus, koriander en natuurlijk het florale van de rozen. Een leuke gimmick is dat je
de gin op voorhand met de neus kan ’proeven’. Als je over het etiket op de
mooie, matzwarte fles wrijft, dan komt de reuk, die in de fles gevangen zit,
vrij. Ook bij het mengen van deze gin met ijs en tonic gebeurt iets dat we
niet gewend zijn. De gin wordt troebel.
42% Alcohol

Forest Vermouth				

€ 9,50

5 cl Forest Vermouth
Zeste van sinaasappel
1 Flesje Fentimans Tonic
Deze allereerste Belgische Vermouth wordt gemaakt op basis van biologische wijn vervaardigt uit Malvasia- druiven door het huis Avignonesi in
Toscane, dat een Belgische eigenaar heeft met Antwerpse roots. Deze wijn
wordt versterkt met alcohol en verrijkt met 52 lokale kruiden en specerijen.
Daarna krijgt het de kans om gedurende 6 maanden te rijpen op vaten die
voordien, gedurende 1 jaar, wijn uit de meest prestigieuze wijnhuizen uit de
Sauternes en Pomeral bevatten.

Smaak:
Kruidige, zachte bittere smaken die ook gin zo populair maken, liggen aan
de basis van de huidige Vermouth mania.
20% Alcohol

6 Moments Gin					

€ 10,30

5 cl 6 Moments Gin
Assortiment van bessen
1 Flesje Fentimans Tonic
Een echte nieuwe Belgische gin. Creatie van 6 vrienden met als doel
de eerste Limburgse Gin op de markt te brengen. Niet alleen een mooi
sprookje, maar een echt verhaal over genieten en het verkennen van het
leven ten volle. Samen begonnen ze een reis met maar één doel … om hun
6e zintuig te ontdekken.
Smaak:
Deze gin heeft een prachtige zacht roze kleur en een zachte smaak. Ideaal
voor de echte gin liefhebber die toch een zoete toets wil.
40% Alcohol

Bluecoat American Dry Gin			

€ 10,30

5 cl Bluecoat American Dry Gin
Jeneverbessen
1 Flesje Schweppes Pink Pepper Tonic
Voor het creëren van deze Amerikaanse drank, werd als vergelijkingspunt
uitgegaan van de traditionele Premium London Dry Gin. Een allereerste
verschil bevindt zich in de ontzettend zachte smaak, die zuiver het beste
tot zijn recht komt. Een tweede is waarneembaar dankzij het gebruik van
de organische jeneverbessen. Deze bessen zorgen ervoor dat een select
aantal jenevertinten naar boven komen.

Mombasa Club Gin				
5 cl Mombasa Club Gin
Zeste van citroen
1 Flesje Fentimans Tonic

De fles waarin deze gin zich bevindt, is de belichaming van de geschiedenis ervan. De Mombasa Club Gin, die gebaseerd is op een recept van 1888,
werd exclusief gedistilleerd voor de toenmalige Britse kolonie Kenia.
Vandaag de dag wordt deze drank gemaakt met zorgvuldig geselecteerde
aromatische kruiden en planten zodoende het exclusieve recept en authentieke smaak nieuw leven in te blazen.
Smaak:
Exotische engelwortel, cassiaschors en korianderzaad in combinatie met
een aantal meer voorkomende aroma’s zoals kruidnagel en komijn.
41,5% Alcohol

Oxley London Dry Gin				

Oxley Spirits Company begon ergens in 2002 met de ontwikkeling van Oxley gin, pas acht jaar later vond men het juiste recept. Oxley Gin wordt met
de hand geproduceerd in kleine oplages (men kan slechts 240 flessen per
dag produceren). Het recept bestaat uit 14 botanicals waaronder: jeneverbes, moerasspirea, grapefruit, anijszaad, vanille, sinaasappel en citroen.
Smaak:
Deze frisse gin heeft prachtige graanaccenten in combinatie met jeneverbessen met een fijne geur van anijs en vanille op de achtergrond.
47% Alcohol

Saffron Gin					

Death’s Door Gin				

5 cl Saffron Gin
Zeste van citroen
1 Flesje Schweppes Pink Pepper Tonic

5 cl Death’s Door Gin
Zeste van citroen
Jeneverbessen
1 Flesje Schweppes Orange Blossom Tonic
Death’s Door gin is een zeer organische gin, bijna al de gebruikte botanicals
komen rechtstreeks uit Wisconsin (Amerika). Het is verassend dat deze gin
zoveel smaak haalt uit slechts die gebruikte botanicals, zijnde: jeneverbes,
koriander en venkelzaad. Hierdoor heeft Death’s Door een zeer kruidige
smaak meegekregen en zal deze gin vele personen weten te bekoren.
Smaak:
Jeneverbessen en kruiden nemen de bovenhand en worden rijkelijk aangevuld door een peperachtige scherpte.
47,3% Alcohol

G’ Vine Floraison Gin				

€ 13,90

5 cl G’Vine Floreaison Gin
Zeste van sinaasappel
1 Flesje Fever Tree Tonic
G’Vine Floraison klinkt niet enkel paradijselijk maar zo ziet zijn fles er ook
uit. Floraison betekent letterlijk in het Frans de bloeitijd van de druivenplant, vlak voordat de vruchten gaan groeien (vruchtzetting). Het is dus
het verschijnen van de druiven na de bloei waarbij de bloem verandert in
een vrucht. Dit gebeurd eenmaal per jaar in midden juni.
Smaak:
Het is een hele delicate, zoete en super florale gin. Het proeven van deze
gin is een privilege, een dans van bloemen en kruiden in de mond.
40% Alcohol

€ 18,70

5 cl Oxley London Dry Gin
Schijfje komkommer
Zeste van pompelmoes
1 Flesje Fever Tree Tonic

Smaak:
Een van de gins met de sterkste citrus toetsen op de markt afgewisseld
met sterke botanische kruiden.
47% Alcohol

€ 14,50

€ 10,40

€ 9,20

Gabriel Boudier is een mini distilleerderij uit de Franse streek Dijon en stoken al sinds 1874 sterke dranken. Op basis van een oud koloniaal recept
met acht natuurlijke botanicals distilleren ze in kleine oplage de Saffron
Gin. De Saffron gin wordt nog op ambachtelijke wijze gestookt volgens de
“pot distilled” wijze. Deze ietwat bijzondere gin wordt naast de saffraan,
die die kruidige karakter meegeeft, verder geïnfuseerd met jeneverbessen, koriander, limoen, sinaasappelschillen, angelica zaden, iris en venkel
wat hem een zeer verrassende en memorabele gin maakt.
Smaak:
De Saffron Gin heeft een zoete, maar toch ook kruidige, afdronk.
40% Alcohol

Siderit Classic Gin				

€ 13,60

5 cl Siderit Classic Gin
Zeste van citroen
1 Flesje Schweppes Pink Pepper Tonic
Siderit Gin is een London Dry Gin die gedistilleerd wordt met rogge alcohol in Cantabria (een regio Noord-Spanje). De naam ‘Siderit’ ( Syderitis
Hissopifolia of Rock Tea) verwijst naar één van de 12 gebruikte botanicals.
Deze specifieke botanical groeit enkel in de bergen van de Picos de Europa (letterlijk ‘Pieken van Europa’) en geeft zijn unieke geur en smaak aan
de Siderit Gin. Dit zorgt er ook voor dat de Siderit Gin Classic en de Siderit
Gin Hibiscus ongeëvenaard en uniek zijn ter wereld.
Smaak:
Mandarijn en roze peper werden gebruikt om de Siderit Classic een
zachte, zoete hint te geven. Daarnaast brengen engelwortel, korianderzaad en kaneel een ware sensatie in de mond. Iriswortel zorgt ervoor dat
alle andere botanicals in harmonie zijn met elkaar.

43% Alcohol

Haswell London Dry Gin			

€ 13,90

5 cl Haswell London Dry Gin
Zeste van citroen
Rode peper
1 Flesje Fentimans Tonic
Haswell London Dry Gin is vernoemd naar zijn eigenaar en ontwikkelaar Julian Haswell. Deze citrus London Dry Gin zit in een mooie matte
transparante fles. Met 3 hoofdingrediënten als jeneverbessen, angelica
wortel en koriander heb je volgens Julian Haswell een goede basis voor
een London Dry Gin. Om nu een citrus variant er van te maken is er simpelweg een aantal ingrediënten aan toegevoegd.
Smaak:
Boonkruiden, limoen schil, Grains of Paradise( Afrikaanse pittige bessen),
bitter sinaasappel schil, sinaasappel schil, zoethout. Deze flamboyante
combinatie geeft je een heerlijke frisse citrus smaak met een spicy bite.
47% Alcohol

Monkey 47					

€ 14,00

5 cl Monkey 47
Zeste van sinaasappel
1 Flesje Schweppes Pink Pepper Tonic
De 47 in de naam, vertelt u al heel wat over deze drank, namelijk dat deze
47 % alcohol bevat en dat er maar liefst 47 met de hand geplukte ingrediënten in werden verwerkt die behandeld worden met bronwater van het
Zwarte Woud.
Smaak:
Scherpe dennengeur, citrusaroma van limoen en pompelmoes, subtiele
kruiden en aardse accenten
47% Alcohol

One Key Gin					

€ 10,50

5 cl One Key Gin
Zeste van citroen
Graanstengel
1 Flesje Fever Tree Tonic
One Key Gin is een fijne premium Sloveense gin, gepresenteerd in een
handgemaakte designfles en kan enkel geopend worden met de bijgeleverde sleutel...
Smaak:
De smaak is fris en evenwichtig door toevoeging van een beetje gember.
Andere geselecteerde ingrediënten zijn verschillende granen, jeneverbes,
koriander en exotische plantenextracten.
40% Alcohol

Wilderen Double You Gin			

€ 13,90

5 cl One Key Gin
Zeste van pompelmoes
Zoethout
1 Flesje Fever Tree Tonic
One Key Gin is een fijne premium Sloveense gin, gepresenteerd in een
handgemaakte designfles en kan enkel geopend worden met de bijgeleverde sleutel...
Smaak:
De smaak is fris en evenwichtig door toevoeging van een beetje gember.
Andere geselecteerde ingrediënten zijn verschillende granen, jeneverbes,
koriander en exotische plantenextracten.
40% Alcohol

food

HAPJES
Portie spareribs					
Assortiment Spaanse Ham (Klein)		
Assortiment Spaanse Ham (Groot)		
Assortiment Franse Ham (Klein) 		
Assortiment Franse Ham (Groot)		
Assortiment Regionale Kazen (Klein) 		
Assortiment Regionale Kazen (Groot)		
Assortiment “den Bonten Oss” (Ham & Kaas)
Kippenvleugeltjes (8 stuks)			

VLEESGERECHTEN
€ 16,00
€ 13,50
€ 22,00
€ 13,50
€ 22,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 8,95

Steak natuur*					
Filet pure Belgisch witblauw*			
Lamskroon*					
Chateaubriand (voor 2 personen)*		
Huisbereide steak haché*			
Videe met kip aan’t spit				
Stoofvlees met Achelse Trappist		

€ 25,50
€ 28,50
€ 27,00
€ 57,00
€ 26,00
€ 15,00
€ 16,00

* deze vleessoorten worden enkel BLEU, SAIGNANT of À POINT opgediend om optimaal te kunnen genieten van de smaak.

OESTERS

GERIJPT VLEES (3-4 WEKEN RIJPING)

6 Oesters					
12 Oesters					

Doordat wij zeer streng selecteren, zijn niet alle soorten steeds voorradig!
Droge rijping of Dry aging zorgt voor gewichtverlies omdat het vlees vocht
verliest, daardoor is het wat duurder. Het vochtverlies is de reden dat het
smaakvoller wordt en dit levert mals, smakelijk en prachtig dieprood vlees op.

€ 14,00
€ 26,00

(deze vleessoorten worden enkel BLEU, SAIGNANT opgediend om optimaal
te kunnen genieten van de smaak):

SOEP
Soep van de dag				

€ 5,50

VOORGERECHTEN
Buffalo mozzarella met een variatie van tomaten
Carpaccio van ossenhaas			
Carpaccio van tonijn				
Huisbereide steak haché (120gr)			
Ambachtelijke kaaskroketten (2 stuks)		
Ambachtelijke garnaalkroketten (2 stuks)
Duo van ambachtelijke kaas- en garnaalkroketten
Gegrilde scampispie met kruiden (5 stuks)

€ 11,20
€ 15,50
€ 16,20
€ 16,10
€ 12,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 17,30

KIP AAN’ T SPIT
½ kip natuur					
½ kip met 4 sausjes				
½ kip met sla					
½ kip met huisbereide appelmoes		

€ 12,25
€ 13,95
€ 13,95
€ 15,50

RIBBETJES
Ribbetjes natuur				
Ribbetjes met honing				
Ribbetjes van de chef (pikant)			

€ 18,50
€ 19,00
€ 19,20

Limousin					

€ 36,00

Aubrac						

€ 36,00

Belgisch Witblauw				

€ 36,00

Simmentaler					

€ 36,00

Rubia Gallega					

€ 36,00

Rib Eye Black Angus Aberdeen			

€ 36,00

Franse Limousin is synoniem voor een superieure kwaliteit fijnvezelig en
overwegend mager vlees met veel smaak en een fijne dooradering van
natuurlijk, gelijkmatig verdeeld vet. Die karakteristieken zorgen voor een
mals sappig stukje vlees. Daarnaast is de bereidingstijd korter en is er
sprake van minimaal gewichtsverlies.

Een bruinrosse kleur en zwartomrande ogen, dat zijn de kenmerken van
het Aubrac-ras. De runderen voeden zich met het sappige gras van de
hooglandweiden van de Aurac. Daarnaast zijn ze uitgegroeid tot een symbool voor de kwaliteit van de veeteelt in de Aveyron. Het vlees heeft een
malse en kruidige smaak.

Belgische Witblauw rundsvlees herken je aan zijn malse textuur en mooie
rode kleur. Het is heerlijk sappig vlees met weinig vet. Het witblauw rund
dankt zijn naam trouwens aan de haarkleur, die varieert tussen egaal wit
en een blauwschijnend kleurpatroon. Dirk Lips, professor rundvleesproductie aan de K.U.L. en voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn noemt
Belgisch witblauw “het gezondste rundsvlees ter wereld”.

Het Simmental rund bestaat al sinds de middeleeuwen. Het is een runderras dat hoofdzakelijk in Oostenrijk en Duitsland wordt gekweekt. Het is
aan ware delicatesse. De runderen lopen vrij rond in de Oostenrijkse bergen en de Duitse Alpen, waar ze veel kruiden eten waardoor het vlees
karaktervol van smaak is. Het vlees van het Simmental rund is fijn van
structuur en heeft een goede vetdooradering.

Het Iberisch rundvlees Rubia Gallega wint langzaam maar zeker aan bekendheid in de lage landen. Deze Spaanse producten hebben namelijk een
spectaculaire smaak en zijn bovendien ook nog eens gezond. De runderen
van het Rubia Gallega-ras kenmerken zich door de hoge mate van intramusculaire vetten. Door de leefwijze heeft het vlees een kruidige ietwat
zilte smaak wat de grootste Spaanse sterrenchefs ten zeerste weten te
appreciëren.

De Aberdeen Angus is in de 19de eeuw ontstaan uit hoornloze Schotse
veeslagen. Het oorspronkelijke fokgebied ligt in Oost-Schotland tussen de
Noordzeekust en het Hoogland. Marmering, smaak en malsheid zorgen
voor een onovertroffen kwaliteit.

Cote à l’os van Simmental rund(1kg) voor 2 personen

€ 65,00

Het Simmental rund bestaat al sinds de middeleeuwen. Het is een runderras dat hoofdzakelijk in Oostenrijk en Duitsland wordt gekweekt. Het is
aan ware delicatesse. De runderen lopen vrij rond in de Oostenrijkse bergen en de Duitse Alpen, waar ze veel kruiden eten waardoor het vlees
karaktervol van smaak is. Het vlees van het Simmental rund is fijn van
structuur en heeft een goede vetdooradering.

KREEFT
Halve kreeft van de chef (800gr) 		
(enkel per 2 personen te bestellen)		
Ganse kreeft van de chef (800gr)		

€ 29,00
€ 49,00

VISGERECHTEN
Gegrilde geelvintonijn				
Gegrilde scampispie met kruiden (8 stuks)
Langoustines (6 stuks)				

€ 31,00
€ 23,00
€ 36,00

KINDERGERECHTEN (TOT 12J.)
Huisbereide hamburger (Black Angus Beef) & frietjes
¼ kip aan’t spit met huisbereide appelmoes & frietjes
Videe met kip aan’t spit & frietjes		
Stoofvlees & frietjes				

€ 12,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 14,00

SUPPLEMENTEN
Verse huisgemaakte sauzen 			

€ 3,00

Champignonroom
Gebakken champignons
Peperroom
Verse huisgemaakte sauzen			

€ 3,50

Roquefort
Bearnaise
Stroganoff
Handgesneden frietjes – aardappel in schil

€ 3,00

Huisgemaakte mayonaise			
Extra bord met bestek				

€ 1,00
€8,00

NAGERECHTEN
Tarte Tatin					
Crème Brûlée					
Moelleux					
Dame Blanche*					
Amaretto Mascarpone* 				
Assortiment kazen				
* Met handgeklopte slagroom

€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,50
€ 12,00

