BIEREN VAN HET VAT
(Draft Beers)

Jupiler - Verfrissende pilsener, licht bitter. 5,2%vol (0,25l/ 0,33l)
Leffe Blond - Elegant, zacht en fruitig met een zweem van bittere sinaasappel en een pittige afdronk. 6,6%vol

€ 2,40 / 3,20
€ 4,00

IJwit van Brouwerij ’t IJ - Stevig witbier. Licht troebel, aroma van banaan, citrus & kruiden. 6,5%vol (0,3l/ 0,4l) € 3,80 / 4,80
Zatte van Brouwerij ’t IJ - Dé Amsterdamse tripel, stevig goudgeel. Lichtzoet, ﬁjne droge afdronk. 8,0%vol
Wisseltap; Altijd maar liefst twee wisselende bieren van het vat, zie de borden of vraag aan de bar

€ 3,80 / 4,80
vanaf € 3,80

BIEREN OP FLES
(Bottled Beers)

Wisselkratje - Altijd een wisselend bier op ﬂes, zie de borden of vraag aan de bar.
v.a. € 4,50
Flink, Brouwerij ’t IJ - Verfrissend bitter, blond bier met subtiel fruitige aroma’s. 4,7%vol
€ 4,50
Natte, Brouwerij ’t IJ - Zacht-bittere dubbel met aardse tonen van o.a noten en pruimen. 6,5%vol
€ 4,50
Columbus, Brouwerij ’t IJ - Een zwaar amberkleurig speciaalbier met lekker veel hop en lekker veel alcohol. 9,0%vol € 4,80
I.P.A. Brouwerij ’t IJ - Donkerblonde IPA met uitgesproken hopsmaak en een fruitig bittere afdronk. 7,0%vol
€ 4,80
Funky Falcon,Two Chefs Brewing - Frisse Pale Ale met citroengras en een ﬂinke dosis funkiness. 5,2%vol
€ 4,80
Mannenliefde, Brouwerij Oedipus - Evenwichtige saison met szechuanpeper, citroengras en heel veel liefde. 6,0%vol € 4,80
Milkstout, Brouwerij de Prael - Vol en moutig van smaak en uniek door de toevoeging van melksuikers. 4,9%vol
€ 4,80
Leffe Dubbel - Donkerbruin abdijbier met een volle, ronde en zachte smaak. 6,5%vol
€ 4,80
Leffe Tripel - Van nature troebele tripel met een stevige en kruidige afdronk. 7,5%vol
€ 4,80
La Chouffe Blonde - Ongeﬁlterd blond bier met een kleine hopsmaak, uit een grote ﬂes om te delen (0,75l). 8,0%vol € 10,50
Duvel - Belgische klassieker met een droge smaak en een uitgesproken hopkarakter. 8,5%vol
€ 4,80
Vedett extra white - Lekker en licht doordrinkbaar witbier, Belgische stijl. 4,7%vol
€ 4,50
Franziskaner Weissbier - Een echt Deutsch Weissbier met een frisse, kruidige en fruitige smaak. (0,5l). 5,0%vol
€ 4,80
Liefmans fruitesse - Verfrissend zoet fruitbier, gerijpt op krieken. 3,8%vol
€ 4,00
Corona - Het limoentje wat erin zit is bedoeld om de ﬂessenmond mee schoon te poetsen… 4,5%vol
€ 5,50
Alcoholvrij:
€ 2,80
Jupiler malt - Dezelfde verfrissende smaak van een Jupiler pilsje, zonder kater tot gevolg 0,5%vol
Franziskaner Weissbier - Alkoholfrei (0,5l)
€ 5,50
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MENU - ETEN & DRINKEN
WIJNEN

Glas

WIT

Chardonnay, Frankrijk
Sauvignon Blanc, Frankrijk
ROOD
Merlot, Frankrijk
Tempranillo, Spaans (biologisch)
ROSE
Syrah, Frankrijk
BUBBELS Italië (biologisch)

Fles

€ 3,50
€ 16,00
€ 3,80
€ 18,50
€ 3,50
€ 16,00
€ 3,80
€ 18,50
€ 3,50
€ 16,00
ﬂesje 0,2 € 6,50 ﬂes 0,75 € 20,00

G&T’s
Beefeater Gin met Fevertree Indian Tonic & citroen
Hendricks Gin met Fevertree Indian Tonic & Komkommer
Sloanes Gin met Fevertree Elderﬂower Tonic & drie soorten citrus
Bello Limoncello met Fevertree Indian Tonic & basilicum

€ 7,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

BIOSAPPEN

Appelsap
Perensap
Aardbei-Appelsap
Cranberry-Appelsap

(puur natuur & zonder toevoegingen)

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,80
€ 2,80

FIJNE FONTEYN DRANKEN
Zonnedrink - Van mango en verse munt
Huisgemaakte ijsthee - Zonder prik met een vleugje zoethout, munt en sinaasappel
Walden biologische ice tea - Zonder prik met citroen en limoengras
Naturfrisk biologische Vlierbloesem limonade met prik
Naturfrisk biologische Bitter Lemon
Naturfrisk biologische Ginger Ale
Naturfrisk biologische Tonic
Bundaberg Gemberbier (alcoholvrij)
Tasty Tom’s pittige tomatensap
Overige frisdranken vanaf

€ 3,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 2,20

WARME DRANKEN

Thee van verse munt
Thee van verse gember met citroen
Thee van kaneelstokjes met sinaasappel
Biologische Thee van Clipper diverse smaken
Chai Latte
Overige koﬃes vanaf

Al onze koﬃes
t
kunnen ook me
d worden
sojamelk bestel

(+€0,30)

Op verzoek allergenen info beschikbaar

VOOR BIJ DE BORREL

Macademiamix
Olijven met knoﬂook
Tacochips de luxe uit de oven, met kaas, room en guacamole of tomatensalsa
Mandje brood met tapenade en aïoli
Pitabrood met dip van humous
Portie Old Amsterdam met zuur en Zaanse mosterd
Plankje droge worst van Brandt&Levie

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 9,00

FLAMMKUCHEN
Flammkuchen met buikspek, rode ui, kaas en rucola
Flammkuchen met paprika, rode ui, kaas en rucola

€ 5,50
€ 5,50

SNACKS

PITA’S

(Wit of volkoren)

Bitterballen van Oma Bobs
Kaastengels van Oma Bobs
Vegetarische loempiaatjes
- of een combinatie van alledrie
Superfriet - Van zoete aardappel met

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 9,50

truffelmayonaise

€ 4,75

Kaas, tomaat en Italiaanse kruiden
Kaas, sambal en rode ui
Kaas, kip en bieslook
Kaas, ham en rode ui

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50

BROODJES & SOEP

(Ambachtelijk biologisch brood zonder toevoegingen van bakkerij MAMA)

Humous met sla, paprika en rode ui
Old Amsterdam met sla en mosterdmayonaise
Beenham met komkommer en honingmosterdsaus
Gerookte kipﬁlet met sla, tomaat en mayonaise
Gerookte zalm met komkommer en wasabimayonaise
Vitello Tonato met rucola en kappertjes
SOEP VAN VLLA - Wisselend per seizoen, geserveerd met brood en boter

€ 5,80
€ 5,80
€ 5,60
€ 5,80
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,00

ONTBIJT & LEKKERS
Croissantje met boter en jam
Milde yoghurt met biologische crunchy muesli en honing
Milde yoghurt met vers fruit en honing
Bakje vers fruit
Fonteyn ontbijtje: milde yoghurt met vers fruit, croissantje met boter en jam
en kopje koﬃe naar keuze
Appeltaart
- met een ﬂinke toef slagroom

€ 2,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 7,50
€ 4,25
+ € 0,50

