Versterkte Wijnen
Dielen Australian Tawny (Rode port)

Per glas

Rose Wijnen
€ 3,75

Clos du Bosquet Rosé
Verfrissende, zomerse rosé boordevol aroma’s van bes, kers en
framboos met een vleugje kruiden in de afdronk. Droog en
rond, lichtvoetig maar vol van smaak.

Niepoort white (Witte port)

Per glas

€ 3,75

Martini Bianco

Per glas

€ 3,75

Valdespino Real Tesoro Fino Seco

Per glas

€ 3,75

Valdespino Real Tesoro Medium Dry

Per glas

€ 3,75

Gedestilleerd

No Sex for Butterfly Rosé
De wijngaard van Valcombe profiteert door zijn ligging
optimaal van de zonuren maar ook van de dagelijkse zeewind
die ervoor zorgt dat de druiven in de zomer koelte krijgen. In de
wijngaard gebruikt men feromonen die ervoor zorgen dat
vlinders niet tot elkaar aangetrokken worden. Zo kan er
biologisch gewerkt worden. Deze rose is een waar genot. Mooi
fris en zacht van smaak met een afdronk van rode bessen en
lichte citrus tonen.

Absolut Vodka

€ 4,00

Bacardi Rum

€ 4,00

Malibu Coconut

€ 4,00

Isolabella Sambuca

€ 4,00

Bombay Sapphire Gin

€ 4,00

De Chenin-druif geeft in het ideale Zuid-Afrikaanse klimaat een
vriendelijke wijn met aroma’s van wit fruit en een frisse, zachte
en milde smaak.

Baileys Irish Cream

€ 4,00

Drosty-Hof Chardonnay

Tia Maria

€ 4,00

Di Saronno Orginale Amaretto

€ 4,00

Deze lichtgele wijn met zijn geelgouden fonkeling heeft het
frisse van citrusfruit, het exotische van rijpe ananas en mango
en het zachte en zwoele van vanille. Het is een ronde, romige
wijn met een zachte, pittige smaak.

Liqor 43

€ 4,00

Weingut Allram Gruner Veltliner

Grand Mernier Cordon Rouge

€ 4,00

Jägermeister

€ 4,00

Diep geel/groen, in de neus pittig fruit en minerale tonen die
zich in de smaak voorzetten. De delicate zoetheid en uitgebalanceerde zuurgraad zorgen voor een zowel krachtige als
sappige en elegante smaak en afdronk.

Bols Oude Jenever

€ 2,50

Vicente Gandia Nebla, Verdejo

Ketel Jonge Jenever

€ 2,50

Glenfiddich 12 Years Whisky

€ 5,00

Remy Martin VSOP Cognac

€ 5,00

Aperol Spritz

€ 4,95

Gordon Gin, Royal Club Tonic

€ 4,95

Bombay Sapphire Gin, Russel & Co Tonic

€ 6,95

Per glas
Per fles

€ 3,75
€ 16,00

€ 4,25
€ 18,00

Witte Wijnen
Springbok Chenin Blanc

Per glas
Per fles

Per glas
Per fles

Een klassevolle, frisse wijn met een typische blend van
Macabeo en Chardonnay. In de neus veel wit fruit en bloesems,
zacht op de tong met een fris noodzakelijk zuurtje in de
afdronk. Deze unieke uitgebalanceerde combinatie maakt vna
deze top-cuvée een echte parel in zijn prijsklasse.

€ 3,75
€ 16,00

€ 3,75
€ 16,00

Menu & Dranken kaart

Per fles

€ 21,00

Per fles

De naam Nebla refereert aan de vroege ochtendnevel in de
wijngaarden als de frisse nachtlucht door de nevel
plaatsmaakt voor de ochtendzon. Daarna is uiteindelijk een
zeer aantrekkelijke strakdroge wijn verkregen met een bouqet
van venkel en vers gemaaid gras maar ook met volop tropisch
fruit.

Juan de Juanes, Chardonnay- Macabeo

In de mix

Per glas
Per fles

€ 18,00

Per fles

€ 17,50

Partners

Lunch kaart
Uiensoep en Croûte (paul pollux, restaurant aubergine)

Koffie Gebak

Frisdranken
€ 5,50

Sourcy Mineraalwater

€ 2,10

Rustiek appelgebak van bakkerij Fleuren

€ 3,50

Sourcy Sprankelend Mineraalwater

€ 2,10

Rustiek appelgebak van bakkerij Fleuren met slagroom

€ 3,80

Pepsi, Pepsi Max, SiSi of 7UP

€ 2,10

Rivella Orginal

€ 2,50

Royal Club Tonic

€ 2,50

Royal Club Cassis

€ 2,50

Sokkerpaek

€ 2,10

Royal Club Ginger Ale

€ 2,50

Ranja

€ 1,00

Royal Club Bitter Lemon

€ 2,50

Snoekzakje

€ 1,25

Royal Club Appelsap

€ 2,50

Royal Club Jus d’Orange

€ 2,50

Lipton Ice Tea

€ 2,50

Lipton Ice Tea Green

€ 2,50

Pure Leaf Mint of Pure Leaf lemon (0.5L)

€ 3,50

Chocomel

€ 2,50

Klassieke Franse uiensoep met bladerdeegdeksel

Rustiek brood van Fleuren met gerookte zalm

€ 6,50

Dikke snede boerenbrood met eigen gerookte zalm

Brouwersplaats Saté met rustiek brood van Fleuren

€ 9,50

Voor de Kids

Saté van Paul Pollux, restaurant aubergine

Rustiek brood van Fleuren met 2 Hereford kroketten

€ 7,50

2 snede boerenbrood met 2 kroketten en mosterd

Rustiek brood van Fleuren met Curryworst

€ 7,50

Dikke snede boerenbrood met een curryworst in currysaus

Rustiek brood van Fleuren met een Brouwersplaats gehaktbal

€ 6,00

Dikke snede boerenbrood met een huisgemaakte gehaktbal

Rustiek brood van Fleuren met geitenkaas en honing (vega)

€ 6,50

Dikke snede boerenbrood met geitenkaas, honing en walnoten

Rode Wijnen

*U kunt gebruik maken van de lunchkaart tot 20.00 uur.

BorrelKaart
Hereford bitterballen 7 stuks met Limburgse mosterd

€ 6,75

Fristi

€ 2,50

Hereford bitterballen 12 stuks met Limburgse mosterd

€ 11,50

Russell & Co Tonic

€ 3,00

Gefrituurde calamarisringen met aiolie

€ 4,75

Gefrituurde uienringen met mayonaisse

€ 4,00

Broodplankje ( voor 2 personen )

€ 6,00

Breekbrood met zwarte olijventapanade en aiolie

Portie groene/zwarte olijven

€ 3,00

Kaasplankje

€ 8,50

Morbier, ouden bokkenrijder en manchego

‘T frietei ( 3 stuks )

€ 6,75

’t enige echte venlose frietei

Brouwersplaats Nacho’s

€ 5,50

Gefrituurde mozzarella sticks met chilisaus

€ 6,50

Mini loempia’s met chilisaus

€ 6,75

Patata’s bravas

€ 5,50

Italiaans vleesplankje ( 3 soorten vlees )

€ 6,50

Prosciutto crudo, Coppa, Salami rustico

Borrelplank ( voor 2 personen )
Een selectie uit bovenstaande borrelhapjes
*U kunt gebruik maken van de borrelkaart tot een half uur voor sluitingstijd.

€ 19,75

Een volle, rijke, donkerrode wijn met aroma’s van bramen en
kersen. Zacht en mild in de afdronk.

Urmeneta, carmenère
De urmementa carmenère heeft een diep donkerpaarse, bijna
zwarte kleur. In de neus frisse aroma’s van donker fruit met
daarnaast hints van kruiden tabak en vanille. Een goed
gestructureerde wijn met een zijdezachte smaak en een
heerlijke afdronk.

Luigi Bosca Finca la Linda, Malbec

Warme dranken
Koﬀie

€ 2,10

Espresso

€ 2,10

Dubbele Espresso

€ 3,20

Cappuccino

€ 2,40

Latte Macchiato

€ 2,60

Koﬀie verkeerd

€ 2,40

Thee

€ 2,10

Verse muntthee

€ 2,50

Warme chocomel

€ 2,50

Met slagroom bedraagt de totale prijs € 2,80

Springbok Shiraz/Cabarnet

Per glas
Per fles

€ 3,75
€ 16,00

Per glas
Per fles

€ 3,75
€ 16,00

Per fles

€ 18,00

Per fles

€ 19,50

De familie Arizu brengt onder de naam Luigi Bosca Finca la
Linda deze toegankelijke wijn op de markt. Hij werd
samengesteld uit de voor Argentinië zo karakeristieke Malbec.
Naast impressies van kersen en kruiden toont de wijn ook het
aroma van rood fruit. Rijpe smaak en niet te zwaar.

Beringer Classic, Carbernet Sauvignon
Een smakelijke wijn, waarin aroma’s van cacao en vanille
worden vergroot door de rijke geuren van krenten en donker
gerijpt fruit. Aangename geuren van cassis en cola naast
kaneel en nootmuskaat ronden deze zachte wijn af. Een grote
begeleider voor elke gelegenheid.

