
Coca-Cola Regular / 0.2l / 3,-—————
Coca-Cola Zero / 0.2l / 3,-—————
Coca-Cola Cherry Zero / 0.2l / 3,-—————
Fuze Tea Sparkling / 0.2l / 3,-—————
Fuze Tea Green / 0.2l / 3,-—————
Fuze Tea Mango Kamille / 0.2l / 3,-—————
Fuze Tea Perzik Hibiscus / 0.2l / 3,-—————
Fanta Orange / 0.2l / 3,-—————
Fanta Cassis / 0.2l / 3,-—————
Sprite / 0.2l / 3,-—————
Finley Tonic / 0.2l / 3,-—————
Finley Bitter Lemon / 0.2l / 3,-—————
Finley Ginger Ale / 0.2l / 3,-—————
Minute Maid Orange / 0.2l / 3,-

Minute Maid Appelsap / 0.2l / 3,-—————
Purezza Still / 0,35l / 2,80—————
Purezza Sparkling / 0,35l / 2,80—————
Verse Jus d’orange / 4,-—————
Perensap / 2,80—————
Ginger Beer / 3,30—————
Rivella Cranberry / 3,-—————
Rivella / 3,-—————
Crodino / 3,75—————
Fristi / 2,80—————
Chocomel / 2,80—————

Frisdranken

&



Caffé / 2,80—————
Espresso / 2,80—————
Espresso Doppio / 4,-—————
Ristretto / 2,80—————
Cappuccino / 3,20—————
Latte Macchiato / 3,50—————
Koffie verkeerd / 3,50—————
Decafé / 2,90—————
Verse muntthee met honing / 3,50—————
gemberthee met honing / 3,50—————
Thee / 2,80—————
Warme chocolademelk / 3,10—————

Caffé Italiano / 7,50
Koffie met Amaretto en slagroom.
—————

Irish Caffé / 7,50
Koffie met Ierse whiskey en slagroom.
—————

Caffé Francese / 7,50
Koffie met Grand-Marnier en slagroom.
—————

Caffé Spagnolo / 7,50
Koffie met Likeur-43 en slagroom.
—————

Warme dranken

Tip! Onze koffies of chocolademelk 
verrijken met een heerlijke siroop van 
Monin voor maar / 1,50
Keuze uit: Caramel, Vanille, Kokos 
Roasted Hazelnut, Chocolate Cookie, 
Tiramisu, Amaretto.

Campari  / 5,-
—————

Ricard / 5,-
—————

Martini Bianco / 4,50
—————

Martini Rosso / 4,50
—————

Martini Fiero / 4,50
—————

Prosecco / 5,-
—————

Rosé Prosecco / 6,-
—————

Crodino / 3,75
—————

Rode Port / 4,50
—————

Witte Port / 4,50
—————



Aperol Spritz / 7,-
—————
Saint-Germain Elderflower Spritz / 7,-
—————
Limoncello Spritz / 7,-
—————
Disaronno Spritz / 7,50
—————
Koreman’s Spritz / 8,-
—————

Samen genieten van uw favoriete Spritz in een karaf? / 18,50 (1L)

TAP

HEINEKEN ICE COLD 25CL / 3,-
Een verfrissend volmout kwaliteitspils. De lichte 

fruitige smaak van Heineken is perfect in balans 

met de frisse bitterheid van de hop. 5%
—————

BRUGSE ZOT BLOND / 4,40
Een goudblond biertje met een rijke schuim-

kraag en een fruitig en kruidig aroma. 6%
—————

BIER VAN HET MOMENT / 4,50
Op onze wisseltap is er afgestemd op het  

seizoen altijd een heerlijke verassing te verkrijgen. 

Vraag onze medewerkers naar het aanbod.
—————

FLES

HEINEKEN SILVER 25CL / 3,-
Heineken Silver is tijdens het brouwen gelagerd 

op een ijskoude temperatuur voor een extra 

verfrissende en subtiele afdronk. 4% 
—————

BIRRA MORETTI 33CL / 3,40
De verse ingredienten om Birra Moretti te 

maken bestaan uit zowel een speciale blend van 

hoge kwaliteitshop en aroma´s die een unieke 

smaak en geur geeft waardoor het bier perfect  

in balans is. 4,6%
—————

AMSTEL RADLER 2% / 3,85
Radler is een verfrissende mix van Amstel bier 

en citroenwater. 2%
—————



LIEFMANS FRUITESSE / 4,-
Liefmans is een unieke frisse blend van bier, 

meesterlijk versneden met natuurlijke vruchten-

sappen van aardbei, framboos, kriek, bosbes en 

vlierbes. 3,8%
—————

MORT SUBITE KRIEK / 4,-
Een echte volbloed Belgische Kriek, de voluit 

fruitige smaak van verse kersen met die 

verfrissende zurige twist van Lambic. 4%
—————

DE KONINCK / 4,20
Amber bier, pittige karamelsmaak met een  

bittere afdronk. Stevig en zacht. 5,2%
—————

PALM / 4,50
Amberkleurig bier met een lichte zoetheid  

van karamel en tinten van honing. 5,2%
—————

VEDETT EXTRA BLOND / 4,50
Vedett is een blond premiumbier dat zich 

kenmerkt door de aangename droge smaak, 

gedomineerd door een lichte bitterheid van  

hop en een vleugje citroen. 5,2%
—————

STERCK 5 / 4,65
Blond bier, lokaal gebrouwen in de stads 

brouwerij van Bergen op Zoom. Een mooi blond 

bier en perfect in balans. Zoet, toch fris en vol 

van smaak. 6,2%
—————

STERCK 7. / 4,85
Een traditionele tripel gebrouwen in de 

stadsbrouwerij van Bergen op Zoom. Een 

prachtig goudgeel gekleurd bier met een fruitig 

en kruidige afdronk. 7,7%
—————

STERCK 10. / 5,-
Donker gekleurd bier, gebrouwen in de stads-

brouwerij van Bergen op Zoom. Een robuust en 

sterck donker bier. Een bier om rustig te drinken 

in goed gezelschap. 9,4% 
—————

LA CHOUFFE S’OLEIL / 4,50
Een licht blond doordrinkbaar speciaalbier  

met een verfrissende en fruitige smaak.  

Een ongefilterd speciaalbier met hergisting  

op de fles. 6%
—————

LA CHOUFFE BLONDE / 4,50
Een aangenaam en fruitig ongefilterd blond bier.

8%
—————

DUVEL / 4,80
Zwaar blond, lichtzoete smaak, sterke hop met 

een bittere afdronk. 8,5%
—————

AFFLIGEM BLOND / 4,50
Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en een 

vleugje vanille. Affligem blond heeft een diepe 

smaak en een lichte frisse afdronk. 6,7%
—————

AFFLIGEM DUBBEL / 4,50
Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel 

en karamel. Een karaktervol bier met een zachte 

moutige smaak en een zoet karakter. 6,7% 

Met grenadine + 0,25
—————

AFFLIGEM TRIPEL / 4,75
Abdijbier met intense aroma´s van mout en rijp 

fruit. Een karaktervol bier met een rijke smaak 

en een fijn bittere afdronk. 9%

TRIPEL KARMELIET / 4,75
Een zeer verfijnd en complex goud- tot  

bronskleurig bier met een geweldige,  

romige kraag. 8,4%
—————

VEDETT EXTRA WHITE / 4,50
Verfrissend witbier met citrus tonen en een 

subtiele kruidigheid met een koriander touch.

4,7%
—————

PAULANER WEISSBIER / 4,40
Een kwalitatieve, sprankelend milde en licht 

fruitige dorstlesser. Paulaner is een weizenbier 

met een sprankelend fruitig karakter en een 

lichte bitterheid. 5,5%
—————

LAGUNITAS I.P.A. / 4,95
Een ronde, zeer toegankelijke IPA. De IPA heeft 

een hoppig karakter, met tonen van tropische 

citrus en een licht bittere afdronk. 6,2%
—————

GLADJANUS WHITE I.P.A. / 4,85
Smaken en geuren van grapefruit, lychees en 

meloen zorgen ervoor dat deze ongefilterde 

combinatie tussen witbier en IPA perfect in 

balans is. 5,2



AMSTEL BRIGHT* / 5,00
Amstel Bright is een Nederlandse/Caribische 

pils geserveerd met een stukje limoen in de 

flessenhals. 5,0%
—————

DESPERADOS* / 5,00
Desperados is bier verrijkt met de smaak van 

Tequila. Het ultieme drankje om je avond een 

extra boost te geven. 5,9%
—————

* Gezellig samen genieten van een  
verfrissend zomers biertje? Kies dan voor 
onze speciale bucketservice. 6 drankjes 
voor maar 27,50

ALCOHOLVRIJ BIER

HEINEKEN 0.0% / 3,-
Een alcoholvrij bier met een verfrissende  
en fruitige smaak dankzij Heineken´s unieke 
A-gist, gecombineerd met een zacht moutige 
body. 0.0%
—————

MORETTI ZERO / 3,40
Het allereerste Italiaanse alcoholvrij biertje. 
Deze zero variant van Birra Moretti levert  
een uitgebalanceerd en aromatisch non- 
alcoholisch biertje op. 0.5%
—————

AMSTEL RADLER 0.0% / 3,85
Radler 0.0%, de verfrissende mix van 
alcoholvrij Amstel bier en citroenwater. 
Lekker op elk moment van de dag. 0.0%
—————

AFFLIGEM BLOND 0.0% / 4,50
Affligem Blond 0.0% is een alcoholvrij blond 
abdijbier. Het fruitige bier is rijk van smaak 
en heeft een bittertje in de nasmaak. 0.0%

DESPERADOS VIRGIN 0.0% / 5,00
Desperados virgin 0.0% is een uniek alcohol-
vrij bier met de ultieme verfrissing van citrus 
en de pit waar Desperados om bekend staat, 
maar dan zonder alcohol 0.0%
—————

LIEFMANS 0.0% / 3,75
Je vertrouwde Liefmans fruitesse, maar dan 
alcohol vrij. Ook in de Liefmans proef je het 
gekende, fruitige boeket van kriek, framboos, 
bosbes, vlierbes en aardbei. 0,5%



Vino della casa

—————

Falanghina del Beneventano
IGT Antica Fattoria
100% Falanghina, heerlijk 
met koude voorgerechten
en pasta´s met vis.
—————

Aglianico Campania
IGT Antica Fattoria
100% Aglianico, heerlijk bij 
Carpaccio di Bresaola.
—————

Pinot Gricio
IGT Marca Trevigiana
100% Pinot Gricio, heerlijk 
als aperitief, bij voorgerechten 
en gerechten met vis
—————

Vivo Salento IGP
100% Primitivo, heerlijk bij 
de antipasti of gerechten met 
vlees.

Vino Rosato

—————

Puro Salento IGP
100% Malvasia Nera, heerlijk 

zomerse rosé.
—————

Rosato Vela Vento Vulcano 
Tenuta Cavelier Pepe
100% Aglianico, heerlijk als 

aperitief of bij koude voor-

gerechten.
—————

5,- 17,- 22,-

5,- 17,- 22,-

5,5 18,- 25,-

5,5 18,- 25,-

5,5 18,- 25,-

7,- 21,- 32,-

Italiaanse Wijn Wijsheid
Italianen drinken niet alleen graag een goed glas wijn, ze halen il vino  
ook regelmatig aan in een van hun uitdrukkingen. Een aantal van deze 
uitdrukkingen is ook bij ons bekend, maar als altijd zijn de Italianen ook 
hier heerlijk creatief. De leukste proverbi del vino hebben we op een rijtje 
gezet:

Il buon vino non vuole frasca
‘Goede wijn behoeft geen krans’ – goede wijn (en andere goede producten) 
hebben geen aanbeveling / reclame nodig.

Nella botte piccola, c’è il vino buono
‘In het kleine wijnvat vind je goede wijn’ – de beste dingen komen in kleine 
hoeveelheden.

Non si può avere la botte piena, e la moglie ubriaca
‘Men kan niet zowel een vol wijnvat als een dronken vrouw hebben’  
– Je kunt in het leven niet alles hebben.

In vino veritas / La verita’ è nel vino
‘De waarheid is in de wijn’ – Wijn zorgt ervoor dat men de waarheid vertelt 
(Ons gezegde: Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid).

Saluti!



Vino Bianco

—————

Moscato Ottocento Arione
Zoete mousserende witte wijn.
—————

Vero Salento IGP
100% Verdeca, een heerlijke 

combinatie met onze salade 

van de chef.
—————

Bianco di Bellona Irpinia
DOC Tenuta Cavalier Pepe
100% Coda di Volpe, uitstekend 

bij penne pollo e pesto en 

lasagna salmone.
—————

Terre Siciliane Chardonnay
100% Chardonnay, heerlijk  

bij de Zeebaars.
—————

Baaria Ill Grillo
100% Grillo, perfect bij de 

vongole of andere visgerechten.

Vino Rosso

—————

Lambrusco
Zoete mousserende rode wijn.
—————

Sono Salento IGP
100% Negroamaro, heerlijk bij 

salami en kazen.
—————

Chianti Riserva DOCG
100% Sangiovese, heerlijk bij 

pasta met tomatensaus en 

vleesgerechten.
—————

Valpolicella Ripasso
Classico Superiore DOC
60% Corvina, 30% Corvivone en 

10% Rondinella. Een volle rode 

wijn, heerlijk bij kalfsoester, 

andere vleesgerechten en kaas.
—————

5,- 17,- 22,-

6,- 19,- 28,-

6,- 19,- 28,-

6,5 20,- 31,-

  35,- 
 

5,- 17,- 

6,- 19,- 28,-

7,- 21,- 32,-

  
  40,-

Jonge Jenever / 5,-
—————
Vieux / 5,-
—————
Jameson whisky / 5,-
—————
Dewar’s whisky 12yr / 7,5
—————
Remy Martin VSOP-cognac / 8,5 
—————
Bombay Sapphire East / 6,-
—————
Grey Goose Vodka / 8,-
—————
Eristoff Vodka / 5,-
—————
Bacardi carta oro / 5,-
—————
Likeur 43 / 5,-
—————
Baileys / 5,-
—————
Malibu / 5,-
—————
Safari / 5,-

Passoa / 5,-
—————
Tia Maria / 5,-
—————
Amaretto Disaronno / 5,-
—————
Sambuca / 5,-
—————
Koreman´s Limoncello / 5,-
—————
Amaro del Capo / 5,-
—————
Grappa / 5,-
—————
Grappa di Moscato / 8,-
—————
Cointreau / 5,-
—————
Grand MaRnier / 5,-
—————
Drambuie / 5,-
—————
Patron Tequila / 7,5 

Binnen- en buitenlands
gedestilleerd



Cuba Libre / 8,50
Cocktail met rum, limoen en cola.
—————

Mimosa / 11,-
Cocktail met prosecco, jus d’orange
en cointreau.
—————

Pornstar Martini / 11,-
Cocktail met vodka en passievrucht.
—————

Espresso Martini  / 11,-
Cocktail met vodka, koffielikeur en espresso.
—————

Moscow Mule / 11,-
Cocktail met vodka, gemberbier, limoen  
en munt.
—————

Sgroppino/ 11,-
Cocktail met vodka, prosecco, citroensorbetijs 
en limoen.
—————

Mojito’s

Classic Mojito / 11,-
Cocktail met rum, verse limoen, rietsuiker, 
munt en spuitwater
—————

Mojito Strawberry / 11,-
Cocktail met rum, verse limoen, rietsuiker, 
verse aardbeien en spuitwater
—————

Italian Mojito / 12,-
Cocktail met limoncello, verse limoen,  
rietsuiker, munt en spuitwater
—————

Passionfruit Mojito / 12,-
Cocktail met Passoa, verse limoen, rietsuiker, 
munt, passievrucht en spuitwater.
—————

Bull-Dog / 9,50
Gin die wordt samengesteld uit 12 botanicals
en 4 keer gedistilleerd van 100% Brits graan.
—————
Bombay east / 9,50
Door toevoeging van twee botanische 
ingrediënten: citroengras en zwarte peper, 
heeft deze gin een hele andere draai gekregen 
dan de standaard Bombay Sapphire. Deze gin 
heeft net iets meer pit en heerlijke kruidige 
aroma’s.
—————
Pink Army / 9,50
De Bombay Bramble gin bevat natuurlijke 
smaken van braambessen en frambozen. Een 
heerlijk verfrissende roze gekleurde Gin 
Tonic.
—————
Hendricks / 10,50
In aanvulling op de traditionele jeneverbes, 
gebruikt Hendricks Bulgaarse roos en komkom-
mer om deze Gin een extra dimensie te geven.

Mombasa / 11,50
Exotische Gin met een engelwortel, cassi-
aschors en korianderzaad in combinatie met 
jenever, kruidnagel en komijn.
—————
Monkey-47 / 11,50
Spraakmakende Gin met 47 botanicals die het 
tot een sublieme smaak maken. Een aantal 
opvallende ingrediënten zijn lavendel, 
amandel, mint en vlierbes.
—————



Bitterballen / 10,50
Luxe bitterballen met sausjes.

Bittergarnituur / 12,50
Diverse hapjes uit de frituur met bijhorende 

sausjes.

Nacho´s / 10,50
Nacho´s uit de oven, met ui, jalapeño pepers 

en kaas. Geserveerd met salsa, zure room en 

guacamole.

Kaasstengels / 8,50
Gefrituurde oude kaasstengels met

sweet chili saus.

Antipasti All’ Italiana / 19,50
Een proeverij van allerlei Italiaanse

delicatessen voor 2 personen.

Bruschetta con formaggio

di capra  / 8,50
Geroosterd knoflookbrood met gekarameliseerde 

geitenkaas, vijgen en honing.

Arancini  / 12,-
Luxe bitterballen met een vulling van truffel en 

eekhoorntjesbrood

Bruschetta al pomodoro / 6,50
Geroosterd knoflookbrood met in olie, knoflook 

en basilicum gemarineerde tomaten.

Calamari / 9,50
Gefrituurde inktvisringen met allioli.

Olijven / 5,50
In knoflook gemarineerde pitloze olijven.

Italian fries / 6,50
Italiaanse frietjes met knoflook, Parmezaanse 

kaas, oregano en truffelmayonaise.

Mocht u onverhoopt een 
voedselallergie of speciale dieet 
wensen hebben, kunt u dit 
doorgeven aan onze bediening.


