
 
Mistery wissel biertje:           ..%  €..
Los het misterie op     
Oeidipus Thai thai:              8%  €5.1
Een trippel gebrouwen met laos en sereh
om de smaken van het eten te versterken

Gulpener Ur-Hop                   6%  €4.8
Een heerlijke IPA om bij een pittig gerecht 

te eten. 
Saison Dupont Biologique          5.5%  €4.5
Fruitig en droog, om de mond te blussen

’t IJ Natte                      6.5%  €4.7
Een zacht donker biertje met karamelhop

’t IJ Zatte                        8%  €4.7
Een zoete trippel met een droge afdronk

’t IJ Wit                       6.5%  €4.7 
Met koriander en citroen, heerlijk fris
Weiniger radler             2.6%  €3.9 
Zacht en fris 
Erdinger                      0.0%  €4.4
Volgens vele het lekkerste alcohol vrije biertje

  

Karma Cola      25cl  €3

Gemaakt van de echte cola noot uit Sierra Leone, 

waarbij de boeren meer dan geholpen worden. 

 Wissel frisje     ..cl     €..
Altijd wat anders
Appellaere                     20cl    €2.5
Een heerlijk troebel appelsapje uit zeeland
Lemony lemonade      25cl    €3
‘Lemons weren’t known for their luck until 
Lemony came along.’
Oriental mama       25cl    €3.3
Zoet-zuur en roze
Herbal moscow       25cl    €3.3
Gember, gefermenteerde limoen en een beetje 
komkommer. 
Het perfecte drankje voor bij het eten
Kokosnootwater      52cl    €4.5
Indonesisch eten met 100% kokosnootwater



       
Koffie          €2.4
Espresso         €2.2
Dopio          €3.2
Cappucino        €2.5
Latte          €2.6
Latte machiato       €2.8
Warme chocolademelk     €3
Iced cappucino       €4
Thee                                                      €2.5
Gember thee                                         €3
We hebben ook havermelk!

                                          
Cola               €2.3
Cola Light           €2.3
Fanta Orange           €2.3
Sprite             €2.3
Casis             €2.3
Tonic             €2.3
Bitter Lemon           €2.3
Rivella             €2.3
Chaudfontaine still            €2.3
Chaudfontaine sparkling
Fuze tea       €2.3  
Chocomel       €2.5

grandmarnier                        €4.5                             
amaretto                               €3.5                                                                                                     Whiskey Jameson                  €4                                                                                                  Jonge en Oude jenever        €2.5                                                                                                       Tia maria                               €3.50                                                                                                                Port rood/wit                       €3                                                                                                        Cognac courvoisier              €4.75                                                                                                  

Valle Andino Varietal Sauvignon Blanc   €3.5  €19.5
Een intense aroma van tropische vruchten waarbij ananas 
domineert. De natuurlijke zuurgraad zorgt voor een lange af-

dronk.
Valle Andino Varietal Cabernet Sauvignon    
Een erg fruitig en frisse rode wijn. De aroma's zijn duidelijk 

die van aardbeien en pruimen. In de mond komen er delicate 

tonen van tabak, chocolade en eikenhout vrij.

Mancura Rosé                           
Een heerlijke sappige rosé met veel rijp rood fruit (frambo-
zen, aardbeien) in geur en smaak. 
Reinhart Mainzer Domherr Kabinett   
Open en aromatisch met in de geur veel rijp wit fruit; in de 

smaak peer, honing, perzik en citrus; in de finale wat honing, 

met een licht zoet karakter. Heerlijk sappig en licht verteer-

baar.

Crispy Tempeh         €4.5
Dun gesneden, lang gefrituurd met een sambal en 
ketjap sausje
Vega loempia’s                                     €4.5
Vegetarische loempia’s met chili saus
Saté Ayam          €5.5
Gegrilde kippendij met pindasaus en kroepoek

Borrelplank         €9.5
Een bordje vol met heerlijke hapjes


