dr an k en k a art
KOFFIE

THEE

zwarte koffie
koffie verkeerd
cappuccino
espresso
dubbele espresso
latte macchiato
melk, espresso, melkschuim
warme chocomelk
Slagroom

€2,30
€2,50
€2,50
€2,30
€3,30
€3,00

irish coffee
koffie met ierse whiskey,
bruine suiker en slagroom
caffe italiano
koffie met amaretto,
bruine suiker en slagroom
cafe espanol
koffie met licor43,
bruine suiker en slagroom
friesche koffie
koffie met beerenburg,
bruine suiker en slagroom

€6,75

€2,50
€0,50

€6,75

-

earl grey
CEYLON
cocos meloen
bosvruchten

€2,30
€2,30
€2,30
€2,30

groen - sencha
groen - sencha lemon
groen - sencha cactus vijg

€2,30
€2,30
€2,30

rooibos - naturel
rooibos - Cranberry

€2,30
€2,30

kruiden - sterrenmix
kruiden - zoethout stok met honing
kruiden - verse munt met honing

€2,30
€3,00
€3,00

potje thee
Een potje thee van ons... (6 koppen)
Keuze uit bovenstaande smaken

€7,00

€6,75

€4,75

GEBAK
appel gebak
Ambachtelijk gebak met slagroom

€3,00

blondie
van witte chocolade met cranberries

€3,50

Wisselend gebak

zwart
zwart
zwart
zwart

€3,50

FRISDRANK
mineraal water
met of zonder koolzuur
mineraal water 0,75l fles
met of zonder koolzuur
pepsi cola/ pepsi max (light)
lipton ice tea /ice tea green
appelsap/ sinas / cassis / 7up
rivella / fristi/ bitterlemon
vers geperste JUs d’orange

Premium FRISDRANKen
HIGH TEA
€ 17,50 p.p

onbeperkt thee drinken en genieten van
een toren vol met zoete EN HARTIGE
hapjes.

fevertree indian tonic
fevertree elderflower tonic
fevertree mediterranean Tonic
Gingerale
Ginger Beer

€2,50
€4,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€3,50

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

de high tea wordt aangeboden
woensdag t/m zondagdag OM 15.00.
minimaal 1 dag van te voren reserveren.
OOK LEUK OM IN GROEPSVERBAND TE DOEN!

VERGADERING? vERJAARDAG? Workshop?
Proevrij?
WIST U DAT WE BOVEN EEN RUIMTE HEBBEN WAAR
U PRIVE KUNT ZITTEN VANAF 8 T/M 20 PERSONEN?

Volg ons... op facebook @restaurant-Wijnbar ons

dran ke n & hapjes k a art
STERK ALCOHOLISCH
Whisky

SPECIAL DRINKS
alcohol vrije Mojito 7-up, verse munt
LIMOEN, IJS

€4,50

Johnnie & GINGER Red Label SCOTCH,
FEVERTREE GINGER ALE, IJS

€7,50

CUBA LIBRE BACARDI WITE RUM,PEPSI COLA,
LIMOEN, IJS

€6,50

GRAND TONIC GRAND MARNIER, FEVERTREE
INDIAN TONIC, SINASAPPEL, LIMOEN, IJS

€7,50

Moscow Mule Vodka, ginger beer,
limoensap, komkommer, LIMOEN, IJS

€8,50

GIN & Tonics

Jameson Irish whisky		
Johnnie Walker Red Label Scotch
Jack Daniels
Ballentine Scotch Whiskey
The Famous Grouse Scotch Whiskey
Four Roses Bourbon Whiskey		

€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00

Dimple Scotch Whiskey 15 jaar
Chivas Regal Scotch Whiskey 12 jaar
Benriach 12 jaar single Malt fruitig
benriach single malt
benriach solstice 17jaar
heavily peated/port finish

€7,50
€7,50
€8,50
€7,50
€10.75

glendronach 15 jaar single malt
tawney port finish
dalwhinnie 15 jaar single malt
laphroaig 10 jaar single malt rokerig
cardhu 12 jaar single malt
hakushu Japanse 12 jaar single malt

€9,50
€8,50
€8,50
€8,50
€10,75

Cognacs
beefeter gin& royal club tonic
citroen, IJS

€6,50

GORDON’S dry GIN & Royal club TONIC
VERSE MUNT, IJS

€7,00

GORDON’S elderflower GIN &
fevertree elderflower TONIC citroen IJS

€7,50

BOMBAY SAPPHIRE GIN & FEVERTREE
ELDERFLOWER TONIC CITROEN, IJS

€8,00

TANQUERAY GIN & FEVERTREE INDIAN
TONIC LIMOEN, IJS

€8,00

BULDOG GIN & FEVERTREE INDIAN TONIC
PINK GRAPEFRUIT, IJS

€8,50

HAYMANS OLD TOM GIN & FEVERTREE
ELDERFLOWER TONIC AARDBEIEN, IJS

€8,50

texels tx gin & fevertree
Mediterranean tonic limoen, IJS

€8,50

copperhead gin & Mediterranean
TONIC SINAASAPPEL,koriander, IJS

€10,50

DAMRAK dutch GIN & fevertree
Clementine & Cinnamon Tonic
zoethout, SINAASAPPEL, IJS

€10,50

MONKEY 47 GIN & FEVERTREE
Mediterranean TONIC BASILICUM, IJS
gospel spirit gin (jopenkerk) &
fevertree indian tonic LIMOEN, komkommer,
zwarte peper, IJS
Bobby’s & FEVERTREE Clementine &
Cinnamon Tonic sinaasappel, kruidnagel, IJS

€9,50

€10,50

€9,50

Hennesy V.S. 4 jaar oud
Remy Martin V.S.O.P. 8 jaar oud
Paul Giraud Napoléon 15 jaar oud
Paul Giraud Vieille Réserve 25 jaar

€5,00
€5,25
€9,75
€12,75

HAPJESKAART
(Te bestellen vanaf 15.00-21.30)

inktvisringen
MET aioli en citroen

€8,50

huisgemaakte friet met mayo

€3,50

brood uit de oven
met boter, olijfolie, zeezout en aioli

€5,50

Sardientjes uit blik
met tostades, aioli en gepofte honing
tomaatjes

€7,00

Rundvlees bitterballen (8 st)
Rundvlees bitterballen (12 st)
oesterzwam Bitterballen
(vegatarisch) (8 st)

€6,50
€8,50
€8,50

Rundvlees kroket
Met mosterd

€2,50

Borrelnootjes

€3,50

Nacho’s
Met tomaten dip, ui en tomaat,
gegratineerd met kaas

€6,50

