draft beer
HEINEKEN 5% 0,18L | 0,25L | 0,5L | 1,5L	
heerlijk, helder uit mokum
Basquiat Session White 4% 0,3L | 1,5L
frisse session white van brouwerij ’t ij
ijwit 6.5% 0,3l | 1,5l
amsterdams ongefilterd witbier
Brouwerij ‘t ij wisseltap 0,3L | 1,5L
wisselde bieren van brouwerij ’t ij
lagunitas Ipa 6,2% 0,3l | 1,5l
westcoast Ipa
Mannenliefde 6% 0,3L | 1,5L	
Frisse saison van oedipus
lellebel 5,7% 0,3l | 1,5l
avontuurlijk blond van de eeuwige jeugd
Duvel 6.66 6,66% 0,3l | 1,5l
Toegankelijk bier met een duivelse punch

pITCHERS

3,25 | 3,50 | 6,80 | 19,00
5,75 | 27,50
5,75 | 27,50
5,75 | 27,50
5,95 | 29,50
5,75 | 27,50
5,75 | 27,50
5,75 | 27,50

bottled beer
BIRI 4,7% tropische lager met grapefruit van brouwerij ‘t ij x waterkant
I.P.A. 7% Het lekkerste flesje van brouwerij ‘t ij 		
session ipa 4% frisse IPA van brouwerij ’t ij
natte 6,5% heerlijke roodbruine dubbel van brouwerij ‘t IJ	
Zatte 8% stevige tripel van brouwerij ‘t ij		
		
Conjo 5,7% mexican lager met een vleugje limoncello
Birra moretti 4,6% ambachtelijk gebrouwen kwaliteitsbier
Bloesem blond 6,2% Gebrouwen door Vrouwen
GEMBER GOUD 4,6% gember pale ale van gebrouwen door vrouwen
Hop zij met ons 6% glutenvrije IPA van brouwerij Jopen
la chouffe 8% kruidig en krachtig belgisch blond
Duvel 8,5% Klassiek Belgisch blond
Liefmans fruitesse 4,2% fris donkerrood fruitbier
vedett extra pilsner 5,2% van brouwerij ‘t moortgat
vedett extra white 4,7% van brouwerij ‘t moortgat
sol 4,5% mexicaans pils
Galipette Cidre 4,5% Frisse appelcider uit Frankrijk		
		
AMSTEL RADLER 2% mix van amstel bier en citroensap
Vrijwit <0,5% Witbier met 0,5% alcohol van Brouwerij ’t ij
Free IPA <0,5% Een echte IPA met 0,5% alcohol van brouwerij ‘t ij
Heineken o.o 0% Heerlijk, helder, alcoholvrij
Wisselfles

5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
4,95
5,95
5,95
5,95
5,75
5,75
4,95
5,50
5,50
5,25
5,95
4,95
4,95
4,95
3,95
5,75

wines & bubbles

glas | fles

Wit 		
Chardonnay villa di mare | italië
		pinot
		
pinot grigio villa di mare | italië
		SAUVIGNON blanc eradus | Nieuw zeeland

5,50 | 26,50
5,95 | 29,50
7,50 | 35,00

rood 		
monastrell ribera del segura | spanjE
		Negroamaro villa di mare | italië
		MALBEC le patapouf | frankrijk

5,50 | 26,50
5,95 | 29,50
7,50 | 35,00

rosÉ 		

Cinsault fontvignes | frankrijk

5,95 | 29,50

bubbELs
		

CAvA Ferre i catasus | spanje
Crémant - Brut prestige bubb royal | frankrijk

6,95 | 33,50
39,50

highballs
Moscow mule ketel one vodka, ginger beer, limoen en munt
9,95
dark and stormy donkere rum, ginger beer en limoen
9,95
paloma tecán tequila, bundaberg pink grapefruit, grapefruit en basilicum 10,95
aperol spritz aperol, cava, BRUISwater en sinaasapppel
9,95
Limoncello Spritz limoncello, cava, bruiswater en citroen
9,95
Moretta Fizz Moretta covalo, limoensap en bruiswater
9,95
Bloody Mary ketel one vodka, big tom tomatensap, worcestersaus en selderij 10,95
Gig Hard Seltzer Lime Rhythm
4,95

GIN + TONICS
Tanqueray met fever-tree tonic, limoen en basilicum
Tanqueray Royale met fever-tree tonic en citroen
Tanqueray Ten met fever-tree tonic, grapefruit en basilicum
gordon’s pink Met fever-tree tonic en aardbei
Bobby’s met fever-tree tonic, sinaasappel en kruidnagel
Hendricks met fever-tree tonic en komkommer
Seedlip grove 42 (0%) Met fever-tree tonic, gember en grapefruit

9,95
10,95
11,95
9,95
10,95
12,95
8,95

Cocktails

(all vegan!)
Gin basil Smash
		
tanqueray gin, basilicum, limoensap en simple syrup
Espresso martini “zoals die hoort”
ketel one vodka, kahlUa, espreSso Shot en Simple Syrup
pornstar martini
ketel one vodka, passoa, vegan eggwhite, limoensap, passion frUit puree,
vanilla Syrup en passievrucht
Margarita
Don julio blanco, triple sec, limoensap en simple syrup
Any kind of sour
base liquor, vegan eggwhite, limoensap en simple syrup

12,95
12,95
12,95
12,95
12,95

SAMO SODAS
club mate oppeppend drankje met mate extract
herbal moscow gemberdrank uit hamburg
big tom tomatensap met extra veel pit
fritz spritz rabarber fris, sprankelend en lekker zoet
Jarr kombucha ginger
bundaberg pink grapefruit 375ml
chaudfontaine blauw / rood
coca cola regular / light / zero
fanta orange / cassis
sprite
finley tonic / bitter lemon / ginger ale
Lipton Ice Tea regular / green
S. Pellegrino / Acqua panna 0,75L	

Shots

Jäger voor de strijders
Bongiorno limoncello ook wel de gele ferrari
Jajem de amsterdamse jenever
Salmari spannende finse droplikeur
Don julio Blanco zijdezachte tequila
Tecán ultra premium tequila om te nippen (in tumbler glas)
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4,95
4,50
4,95
4,50
5,50
5,95
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
5,95
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,00

