
Vrijdagse “na-werk-borrel’

Vegan kaasplank 12.50
Een vegan kaasplank, perfect om te delen met vrienden. De plank
is gevuld met verse en gedroogde fruitstukjes, hard brood en vier
verschillende vegan kazen van Mr & Mrs Watson: een walnoot
camembert, een abrikoos en komijn kaas, een kaas met Italiaanse
kruiden apricot and cumin, en een zachte geitenkaas.

Veggie chips met dip 4.00

Bakje gedroogde amandelen 3.00

Water
Plat water 25 cl 2.50
Bruisend water 25 cl 2.50
Plat water 50 cl 4.50
Bruisend water 50 cl 4.50
Kraan water 1.00
Een grote kan met gefilterd kraanwater met komkommer en munt.

Frisdrank van Whole Earth
Cola 2.80
Sinaasappel 2.80
Vlierbloesem 2.80
Limonade 2.80
Appel 2.80
Tonic 2.80

Bier
Brand Pils 4.50
Brand IPA 4.50
Brand Weize 4.50
Brand Weize 0,0 3.50

Wijn
We serveren wijn uit La Villette, een oud district van Parijs, dat
bekend staat als de oude locatie voor de grote wijn en voedsel
markt.

Sauvignon blanc 4.50/25
Fruitige wijn met bloemige aroma’s.

Chardonnay 4.50/25
Vol en bloemig, met een notige nasmaak.

Rose 4.50/25
Vers, met frambozen en grenadine aroma’s

Pinot noir 4.50/25
Subtiele framboos, pruimige en geroosterde aroma’s geven deze wijn
een gebalanceerde smaak, die zowel fris en fruitig is als een klein
beetje pittig.

Prosecco 28.00
Een fles La Gioiosa uit het noord-oosten van Italië. Een droge
en frisse smaak.



Cocktails

DIY Mimosa 10.00
Een klein flesje prosecco van  20cl en versgeperste
sinaasappelsap. Perfect om te delen met z’n tweeën, of om lekker
in je eentje te drinken.
G&T 8.00
Hendrick’s Gin met tonic en verse komkommer en zwarte peper.
Super skinny B 8.00
Bruisend water, absolut vodka, bloedsinaasappelsap en verse
gember.
Gember cocktail 8.00
Bruisend water, gembersap, verse munt en rum
Skinny Mojito 8.00
Bruisend water, verse munt, limoensap, agavesiroop en rum
Irish Coffee 8.00
Een americano met een shot
Jameson en slagroom.
Irish hot chocolate 8.00
Warme chocolademelk van Oatly, met een a shot Jameson (of rum)
en slagroom.
Latte 43 8.00
Liqueur 43 met een
shot espresso in warme melk.

Mocktails
Al onze cocktails worden vers gemaakt en kunnen ook
geserveerd worden zonder alcohol.

Alcoholvrije G&T 5.00
Seedlib alcoholvrije gin en tonic
Munt drankje 3.80
Verse munt, limoensap en bruisend water, zoeter gemaakt
door agavesiroop
Gember drankje 3.80
Verse gembersap, verse munt, limoensap,  zoeter gemaakt
door agavesiroop
Skinny drankje 5.00
Verse bloedsinaasappelsap, een shot gembersap en
bruisend water.


