
 

COCKTAILS 
CLASSICS 
Bacardi Mojito               €8,00 
Originele Mojito met Bacardi Carta Blanca, munt, limoen, suikersiroop & soda 
Berry Mojito               €8,00 
Bacardi Carta Blanca, crème de cassis, munt, limoen, suikersiroop & soda 
Long Island Iced Tea              €7,50 
Échte klassieke cocktail volgens origineel recept 
Long Beach               €8,00 
Tropische broertje van de Long Island Iced Tea met blue curaçao, Sprite & sinaasappel 
Pornstar Martini               
€8,50 
Tropisch zoet met 42Below vodka, passievrucht, vanille & prosecco on the side  
Espresso Martini               
€8,00 
Lekkere koffiecocktail met 42Below vodka, espresso & koffielikeur 

SPECIALS 
Moscow Mule               €8,50 
Spicy cocktail met 42Below vodka, Gingerbeer, limoen & munt 
Whiskey & Ginger              €7,00 
Dewar’s White Label whiskey met Ginger Ale, limoen & basilicum 
Sex on the Beach Talk Style             €7,50 
Klassieke cocktail maar dan nèt effe anders 
Hugo Spritz                 €8,50 
Zoete Cocktail met St. Germain vlierbloesemlikeur, prosecco & rozemarijn    

GIN TONIC’S  
Liever een premium tonic? Voor een meerprijs van €1,00 wordt de Gin met Fevertree  
Tonic geserveerd 
Bombay Sapphire Gin              €7,50 
Bombay Sapphire Gin met sinaasappel & basilicum  
Bosford Rosé Gin              €7,50 
Een zoete & frisse Gin Tonic met Rosé Gin & rood fruit 
Hendrick’s Gin               €8,50 
Eigenzinnige & bloemige Gin Tonic met komkommer 

MOCKTAILS 
Virgin Mojito               €5,50 
Frisse alcoholvrije mojito met Ginger Ale, munt & limoen 
Baby on the Beach              €5,75 



BORREL 
Bordje Lekkernijen              €12,50 
Bordje met wit & bruin stokboord, olijven, tomatentapenade, aioli 
gemengde hapjes & Talksaus 
Kaasstengels (10 stuks)              €7,00 
Geserveerd met chilimayonaise 
Bitterballen (10 stuks)              €5,50 
Met mosterdmayonaise 
Mini Frikandellen (10 stuks)             €5,50 
Met mayonaise  
Kipnuggets (10 stuks)              €5,50 
Met chilisaus 
Garnalenkroketjes (10 stuks)             €6,00 
Met rucolamayonaise 
Oude Kaasblokjes              €4,00 
Met Franse mosterd 
Nacho’s                €5,50 
Tortillachips overgoten met salsa & kaas 
Nacho’s Deluxe               €8,00 
Tortillachips met kaas, salsa, jalapeño pepers, creme fraîche & guacamole 
Ribfingers                €8,95 
Boneless gelakte ribbetjes. Keuze uit Sweet-Bombay of Hot & Spicy 
Gamba’s Pil Pil               €11,50 
In olijfolie, knoflook, rode peper & bieslook. Geserveerd met brood 
Kaas-worstplank               €15,00 
Oude & jonge kaas, augurk, Gelderse worst, Fuet, Parmaham & mosterd 
Gemengde hapjes               €7,50 
10 stuks 
Bitterballen, kipnuggets, bamihapjes, nasihapjes & kaaskroketjes         €14,00      
geserveerd met een saus naar keuze             
20 stuks 
  


