PILSENER

BRAND PILSENER

2.85

BRAND WEIZEN

3.85

WIECKSE ROSÉ

3.00

AFFLIGEM BLOND

4.00

Brand Pilsener wordt gebrouwen met meer hop. Dat
geeft de Pilsener zijn unieke, krachtige smaak. ALC. 5%
Gebrouwen volgens traditioneel Beiers recept. Smaakvol
door de Saazerhop, mineraalwater en tarwe. Fris met
zachte afdronk. ALC. 5,0%

Wieckse Rosé is een heerlijk zacht en fruitig witbier met een
friszoete smaak. Volledig gebrouwen op zonne-energie. ALC. 4%
Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en een vleugje vanille.
Affligem Blond heeft een diepe smaak en een lichte frisse
afdronk. ALC. 6.8%
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AFFLIGEM TRIPEL

4.25

AFFLIGEM DUBBEL

4.00

Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp fruit.
Een karaktervol bier met een rijke smaak en een
fijnbittere afdronk. ALC. 9%
Abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel
en karamel. Een karaktervol bier met een zachtmoutige
smaak en een zoet karakter. ALC. 6.8%

LAAG-ALCOHOLISCH
AMSTEL RADLER

Radler is de verfrissende mix van Amstel bier en citroenwater.
ALC. 2%

ALCOHOLVRIJ

3.00

AFFLIGEM BLOND 0.0

3.75

AMSTEL RADLER 0.0

3.00

HEINEKEN 0.0

3.00

Affligem Blond 0.0% is een Belgisch blond abdijbier zonder
alcohol. Het heeft een rijke smaak met een zachte
fruitigheid en een mild bitter einde.
Radler 0.0%, de verfrissende mix van alcoholvrij Amstel bier
en citroenwater. Lekker op elk moment van de dag.
Een alcoholvrij bier met een verfrissende en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke Agist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

CIDER

OLD MOUT KIWI & LIME

Een heerlijke friszoete cider met het fruitige van kiwi
en het zure van limoen. ALC. 4,5%

4.00

Wijn
Bier
Kaart

BUBBELS

ROOD

Prosecco Frizzante Piccoli,
Lagioiosa, Treviso, Italië

ﬂes 6.95

Prossecco (glera), 0,2 liter
Frisse geur van wit fruit en citrus. De smaak is
zacht met een lichte mousse en een zuivere afdronk.

Cava Jaume Serra Gold,
Finca el Padruell, Penedes, Spanje

Macabeo – Xarel.lo – Parrellada
Frisse cava met in de neus tonen van rijp fruit
en citrus met mooie mousse en fruitige afdronk.

WIT

One bottle of Chardonnay, Arithmetics,
Riverland, Australië
Chardonnay
In de neus tonen van tropisch fruit.
De smaak is rond en rijk met een frisse afdronk.

Pinot Grigio, Castelnuovo del Garda,
Veneto, Italië

Pinot Grigio
In de neus veel florale aroma's.
De smaak is zacht met tonen van perzik en wit fruit.

Viognier, L’Odalet,
Pays Doc, Frankrijk

Viognier
In de neus fijne exotische tonen van peer en perzik.
In de mond veel fruit en een sappige afdronk.

Chardonnay, Le Patapouf,
Pays-Doc, Frankrijk

ﬂes 24.95

glas 4.25
ﬂes 21.50

glas 4.50
ﬂes 23.50

glas 4.75
ﬂes 25.00

ﬂes 29.95

Chardonnay
In de neus tonen van rijpe vruchten en een beetje vanille.
De smaak vol tropisch fruit met een ronde afdronk.

Pouilly-Fuissé, Domaine Guerrin,
Bourgogne, Frankrijk

Chardonnay
In de neus rijke aroma’s van amandel en
rijp wit fruit. Smaak is vol en romig met lange afdronk.

ZOET

Spätlase Suss, Johannes Egberts,
Pfalz, Duitsland

Riesling
In de neus zeer fruitig met tonen van
rijpe ananas en perzik. De smaak is zeer fruitig.

ROSÉ

L’épicerie Rose, Domaine de Castelnau,
Languedoc, Frankrijk

Merlot & Syrah
Rijke geur met aroma’s van vers rood fruit.
Een sappige aanzet met veel fruit en een droge afdronk.

ﬂes 49.50

Cabernet Sauvignon ‘Lust’,
Groupe Castel, Spanje

glas 4.25
ﬂes 21.50

One bottle of Shiraz, Arithmetics,
Riverland, Australië

glas 4.50
ﬂes 23.50

Montepulciano d’Abruzzo,
Rimbaldi, Marche, Italië

glas 4.75
ﬂes 25.00

Barbera D’Alba, Franco Conterno,
Piëmonte, Italië

ﬂes 29.95

Valpolicella Ripasso ‘Pegrandi’,
Vaona, Veneto, Italië

ﬂes 35.00

Cabernet Sauvignon ‘Heritage’,
Black Stallion, Verenigde Staten

ﬂes 49.50

Cabernet Sauvignon
Kenmerkende aroma's van
zwart fruit en kruiden in de neus.
Zachte, toch krachtige, fruitige smaak.

Shiraz
In de neus aroma’s van kersen en bosbessen.
De smaak is rijk en sappig met
lekker kersenfruit, soepel en zacht in de afdronk.

Montepulciano
In de neus tonen van bosvruchten,
de smaak is zeer fruitig met een rijke afdronk

Barbera
In de neus tonen van kersen
en bosbessen.
De smaak is rijk met een mooie krachtige afdronk.

Corvina, Rondinella, Molinara
In de neus tonen van rijp fruit .
De smaak is vol fruit met een lange afdronk.

Cabernet Sauvignon
In de neus aroma’s van zwart fruit,
kruiden, zwarte bes en vanille.
Zachte toch krachtige en rijpe smaak.

DESSERT
glas 4.50
ﬂes 23.50

glas 4.50
ﬂes 23.50

Zibbibo, Tenute Alagna,
Sicilië, Italië

glas 5.50

Fine Tawny Port, Graham’s,
Douro, Portugal

glas 5.50

Zibbibo (muscat)
In de neus tonen van rijp tropisch fruit.
De smaak is vol mooi zoet en met een ronde afdronk.

Tinta Barroca, Touriga Franca,
Tinto Cao, Touriga Nacional
In de neus tonen van chocola en
zwart fruit. In de smaak rijk van smaak
en het zure van limoen.
ALC. 4,5%

