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KOFFIE
Oer-Hollandse koffie, gebrand in Groningen. 
Biologisch & fairtrade. 

Koffie 2.60
Cappuccino 2.90
Espresso 2.50
Dubbele espresso 3.75
Macchiato 2.85
Koffie verkeerd 3.25
Latte macchiato 3.25

Extra shot 1.25
Decafé 0.60
Havermelk 0.70

Warme bio chocolademelk 3
Slagroom 0.50

VERSE SAPPEN

Verse jus d’orange 3.75
Wisselende verse dagsap 5.50
Zonder toevoegingen, 100% fruit & groenten, 
cold pressed, vegan & glutenvrij. 

Begin je dag extra gezond 
Gembershot 3
Kurkumashot 3

TAARTJES

SamantaArt 6
Wisselende smaken, glutenvrij, lactosevrij, vrij van 
geraffineerde suikers & vegan. 
Huisgemaakt en biologisch.
Ook te bestellen als hele taart, vraag naar de 
mogelijkheden. 

Brownie Homemade & glutenvrij 3.75
Appeltaart bio 4.25
Slagroom 0.50
Worteltaart bio 4.60
New York Cheesecake 4.50
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Higher living 2.75
Biologische thee in diverse smaken.

Verse muntthee 3.15
Verse gemberthee 3.15

Plukkruidje verse kruidenthee 3.25
Wisselende bijzondere smaakcombinaties van 
verse kruiden. 

SAMEN ONTBIJTEN
Te bestellen tot 13.00 uur 

Kwartel ontbijt 12.50 
Shot verse jus, groene salade, geroosterd 

biologisch desembrood, serranoham, 
biologische kaas, zalm, roerei, versgebakken 

croissant met jam & boter.
prijs per persoon.

Vegan ontbijt 13.50
Shot verse jus, bio haveryoghurt met 

powerzaden, gedroogd fruit & agavesiroop, 
geroosterd biologisch desembrood, vegan kaas 

& gebakken portobello met ui.
prijs per persoon.

Tip: Maak je ontbijt extra gezond met een shot 
van pure gember of kurkuma. 

Haveryoghurt 8.50
Vegan biologische haveryoghurt met 

powerzaden, gedroogd fruit & agavesiroop.

Croissant 3.25
Versgebakken met boter & jam. 
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KINDERGERECHTEN

Ben je 143 cm of kleiner? Dan zit je goed en kan je 
van deze kaart de hele dag alles bestellen. 

Ben je groter dan 143 cm? Kies dan een gerecht van 
de ontbijt- lunch- of avondkaart. 

Vegetarische tomatensoep 7
Huisgemaakt, met gegrilde paprika & verse venkel, 
op mediteraanse wijze bereid.

Spaghetti tomatensaus 10.50
Verse spaghetti met biologische tomatensaus & 
Parmezaanse kaas. Glutenvrije pasta +1.

Pizza margherita 9.50
Met biologische tomatensaus & Parmezaanse kaas.

Broodje bio hamburger 11
100% biologische runderburger met biologische 
friet & groentesnacks.

Kroket of frikandel 9
Met biologische friet & groentesnacks.

Mag je iets niet eten, laat het ons weten!

WIST JE DAT WIJ DE LEUKSTE 
ACTIVITEITEN VOOR JOU ORGANISEREN?

VIER BIJ ONS JE VERJAARDAG 
& LEER SURFEN OP ZEE!

Vraag naar de kids activiteiten 
& volg ons op social media. 

Fruit 1
Dagelijks wisselend.

Goudse bio kaas 4
Gesmolten Goudse bio kaas. 
Op biologische zuurdesemboterham.

Prosciutto 4.25
Prosciutto met gesmolten Goudse bio kaas. 
Op biologische zuurdesemboterham.

Boterham zoet kleine honger 4
Biologische witte desemboterham met zoetigheid.

Boterham zoet grote honger  9
Drie biologische witte desemboterhammen met 
zoetigheid.

Maak je boterham extra gezond met 
een stuk fruit of een lekker biologisch sapje!

SNACK GEZOND

Diverse biologische snoepgroenten 3 

Lekkernijen van SamantaArt 6
Wisselende smaken, glutenvrij, lactosevrij, vrij van 
geraffineerde suikers & vegan. 

SNACKS

Trafo biochips 2
Gemaakt van biologische aardappels van Hollandse  
bodem. 

Diverse soorten ijsjes v.a. 2.50
Biologische ijsjes in verschillende smaken, ook 
vegan & glutenvrij.
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DS



AVONDKAART

Warm gerookte paling 9.75
Met verse dille & citroen. Op geroosterde 
biologische witte desemboterhammen.

Pittige kip 8.50
Gemarineerd op Thaise wijze. Gegarneerd met 
taugé, verse koriander en cashewnoten. 
Op biologisch brood met zeezout, wasabi, zwarte & 
witte sesam. 

Warme geitenkaas 7.50
Met notenpesto & johannesbroodsiroop. 
Op biologische bol met lijnzaad.

Prosciutto 6
Met gesmolten Goudse bio kaas. Op biologische 
zuurdesemboterham.

Vegan portobello 7.50
Met gebakken ui, verse bladpeterselie en 
balsamicocrème.  Op biologische spelttoast 
boterham.

Gegrilde groenten 7
Met huisgemaakte hummus met rode biet. 
Op biologisch naanbrood.

Goudse bio kaas 5.50
Met Hollandse trostomaten en pesto van munt.
Gesmolten op biologische zuurdesemboterham. 

Pepesan makreelfilet 9
Hete makreelfilet geserveerd met zoetzure rode 
uien, komkommer & venkelkiemen. Op geroosterde 
biologische witte desemboterham. 

Bresaola 9.25
Noord-Italiaanse specialiteit van gezouten & gerijpte 
ossenhaas. Gegarneerd met rucola & 
pijnboompitten. Op biologische bol met lijnzaad.

Salade Thaise kip 15.50
Kip gemarineerd op Thaise wijze. Gegarneerd met 
taugé, verse koriander & cashewnoten. Geserveerd 
met biologisch brood.

Salade gerookte zalm 16
Met huisgemaakte citroendressing, verse radijs, 
venkelkiemen & hummus met rode biet. Geserveerd 
met biologisch brood.

Vegan salade gegrilde groenten 14.50
Met diverse gegrilde groenten. Gegarneerd met 
quinoa, bio Hollandse trostomaten & alfalfa. 
Geserveerd met biologisch brood.

Salade geitenkaas 15
Gegarneerd met appel, huisgemaakte notenpesto, 
johannesbroodsiroop & bio Hollandse trostomaten.
Geserveerd met biologisch brood.

EIERGERECHTEN

Vegan shakshuka 8.50
Met tofu, wilde spinazie, venkel, bosui & knoflook.  
Geserveerd met biologische desemboterham. 

Groene shakshuka 11.50
Met gerookte zalm, wilde spinazie, venkel, bio kaas, 
bosui & knoflook. Geserveerd met biologische 
desemboterham. 

Rode shakshuka 9.50
Gebakken met verse tomaat, serranoham & bio kaas. 
Geserveerd met biologische desemboterham.

Glutenvrij brood +1.50.
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LUNCHGERECHTEN
Te bestellen tot 16.00 uur.
16.02? Borreltijd!

BERICHT UIT ONZE KEUKEN
We maken dagelijks de keuze voor biologische- en/of streekproducten.
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Spaghetti gegrilde groenten 17.50
Verse biologische spaghetti met diverse gegrilde 
groenten, Hollandse trostomaten, zeekraal, knoflook 
& ui. Gegarneerd met Parmezaanse kaas.
Glutenvrije pasta +1.50.

Penne kokkels 19.50
Verse biologische penne met kokkels, bio Argentijnse 
wilde gamba’s, zeekraal, knoflook en ui.

Black angus Picanha 16.50
Biologische USA dry black angus uit de Josper 
houtskooloven. Geserveerd met biologische friet. 

Argentijnse gamba’s 18.50 
Gepelde biologische Argentijnse wilde gamba’s 
(8 stuks). Gebakken in room en geflambeerd met 
grappa. Geserveerd met biologisch desembrood.

Spaghetti alla Puttanesca 15
Verse biologische spaghetti met een saus van 
tomaten, olijven, kappertjes, Spaanse peper en 
ansjovis.
Glutenvrije pasta +1.50.

SOEPEN
Onze soepen zijn huisgemaakt en worden dagelijks 
vers bereid.

Bisque: Sam’s special 10.50
Bisque gevuld met kokkels, coquilles en biologische 
wilde gamba’s.

Tom Yam 8
Pittige Thaise soep met garnalen en kokosmelk.

Vegetarische tomatensoep 7
Huisgemaakt, met gegrilde paprika & verse venkel, 
op mediteraanse wijze bereid.

Vegan zoete aardappelsoep 7.50
Zoete aardappel met gember, kaneel en 
bloedsinaasappel.

Allergie? Meld het ons!
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Zie je de kleine Kwartel daar buiten?

De ruimte  is te huur voor jouw feestje, 
vergadering, babyshower, bruiloft, 

teamuitje, vrijgezellenfeest, privé diner, 
kinderpartijtje, familiereunie... 

De mogelijkheden zijn oneindig!

Neem een kijkje en mail je wensen naar 
events@dekwartel.nl. 

Tip: boek een activiteit erbij!

WARME LUNCHGERECHTEN
OH LOOK...

it’s wine o’clock



AVONDKAART

VEGA & VEGAN 

Vegan bitterballen 12.50
Diverse smaken (8 stuks).

Nachosà 12.50
Met jalapenos, huisgemaakte guacamole & 
gesmolten biologische kaas.

Kaasplank 8.50
Verschillende Nederlandse biologische kazen, 
olijven, brood & huisgemaakte Chutney van Sam. 
Lekker met een glaasje port 7.50.

Groenteloempia’s 5
8 stuks. 

Uienringen 6.50
Met chilisaus.

Olijven 5.25

Jalapenos 5.50
Gevuld met chedder kaas 4 stuks.

Geitenkaas croquetjes 6.50
Van De Haagsche Croquetterij 4 stuks.

Tortilla 5.50
Huisgemaakt van verse aardappel & olijfolie.

Spinazie-kaas croquetjes 6
Van De Haagsche Croquetterij 4 stuks.

VIS & VLEES 

Sardines 11.50
Diverse smaken, met biologisch desembrood. 

Bresaola 12.50
Noord Italiaanse specialiteit van gezouten & gerijpte 
ossenhaas. Geserveerd met olijfolie en citroenrasp.

Oesters 3
Renart Boulon, per stuk.

Kokkels 14
Gebakken met serranoham, Spaanse peper & 
knoflook, afgeblust met witte wijn.

Gamba piri piri 6
Huisgemaakte piri piri van wilde Argentijnse 
gamba’s. 

Kip piri piri 5
Huisgemaakte piri piri van kip.

Inktvisringen 7
Gepaneerde inktvisringen met kerrie aioli.

Bitterballen 
Oervlees bitterballen van Schotse hooglanders
van De Haagsche Croquetterij 6 stuks.
6 stuks 7
12 stuks 12.50
18 stuks 18.50

KWARTELPLANKJES 
Ben je met meer dan 15 personen? Boek dan vooraf een borrel arrangement.

Charcuterie 14 p.p.
Bresaola, gesneden Ibericochorizo, fuet, lomo met olijven & biologisch desembrood. 

Visplank 14.50 p.p.
Gerookte zalm, oester, huisgemaakte piri piri van wilde biologische Argentijnse gamba, Franse sardine,  

wakame salade & biologisch desembrood.

Groentenplank 13.50 p.p. 
Huisgemaakte hummus met rode biet, tortilla van verse aardappel & olijfolie, gemarineerde champignons, 

guacamole van Hass avocado met verse koriander & citroen, snackgroenten & biologisch desembrood.

BO
RR

EL



AVONDKAART

SOEPEN
Onze soepen zijn huisgemaakt en worden dagelijks 
vers bereid.

Bisque: Sam’s special 10.50
Bisque gevuld met kokkels, coquilles en biologische 
wilde gamba’s.

Tom Yam 8
Pittige Thaise soep met garnalen en kokosmelk.

Vegetarische tomatensoep 7
Huisgemaakt, met gegrilde paprika & verse venkel, 
op mediteraanse wijze bereid.

Vegan zoete aardappelsoep 7.50
Zoete aardappel met gember, kaneel en 
bloedsinaasappel.

DINER
Dagelijks van 17.30 tot 22.00.

HOOFDGERECHTEN VIS 

Spaghetti met kokkels 23
Verse biologische spaghetti met gebakken kokkels, coquilles, biologische wilde gamba’s en zeekraal, afgeblust 
met sherry. Glutenvrije pasta +1.50.

Zeekwartet 26.50
Mulfilet, kabeljauwfilet, biologische wilde gamba’s en coquilles uit de Josper houtskooloven. Geserveerd met 
wilde spinazie, verse venkel & biologische friet.

Gele curry 21.50
Met kokosmelk, Argentijnse wilde gamba’s en kouseband. Geserveerd met dille rijst en papadum gevuld met 
groene salade.

Gevulde zeebaars 22.50
Zeebaars gevuld met zeekraal. Geserveerd met wilde spinazie, verse venkel en biologische friet.

Wilde gamba’s 24.50
Biologische Argentijnse wilde Gamba’s. Geserveerd met kerrie aioli, wilde spinazie, verse venkel en biologische 
friet.

Salade gamba’s 18
Salade met gepelde Argentijns gamba’s, Hass avocado, Hollandse trostomaten, venkelkiemen, huisgemaakte 
citroendressing en een gekookt eitje. Geserveerd met biologisch desembrood. 

VOORGERECHTEN

Geflambeerde gambastaarten 13
Gepelde gambastaarten (6 stuks) met verse knoflook 
en room, geflambeerd met grappa.

Gebakken kokkels 14
Geserveerd met zeekraal, Spaanse peper, Hollandse 
trostomaat, verse knoflook en serranoham, afgeblust 
met witte wijn.

Oesters 3
Renart Boulon. Per stuk.

Rillette van eend 12
Geserveerd met biologisch desembrood en olijven.

Bresaola 12.50
Noord Italiaanse specialiteit van gezouten & gerijpte 
ossenhaas. Geserveerd met olijfolie en citroenrasp.
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BIJGERECHTEN

Halve maiskolf 3.5
Met roomboter en zeezout
Gepofte aardappel  4
Biologische friet 4
Mayonaise/ketchup 0.50
Verse groenten 4
Groene salade 3.50

HOOFGERECHTEN VEGA & VEGAN 

Spaghetti gegrilde groenten 17.50 
Biologische spaghetti met diverse gegrilde groenten, Hollandse trostomaten, zeekraal, knoflook en ui. 
Gegarneerd met Parmezaanse kaas. Ook vegan te bestellen. Glutenvrije pasta +1.50.

Indiase curry 19.50
Vegan curry met kokosmelk, zoete aardappel en bloemkool. Geserveerd met dille rijst en papadum gevuld met 
groene salade.

Gevulde artisjokkenbodem 18.50
Vegan artisjokkenbodem gevuld met biologische groene linzen en paddenstoelen met bechamel van havermelk. 
Geserveerd met groene salade, radijskiemen, hennepzaad en biologische friet.

Gevulde spinaziepannekoeken 19
Vegan spinaziepannekoeken gevuld met een pittige salsa van zwarte bonen en tomaten. Geserveerd met 
huisgemaakte guacamole, groene salade en een gepofte aardappel.

Salade geitenkaas 19.50
Met spaghetti van rode biet, biologische appel, huisgemaakte walnootpesto, Hollandse trostomaten en 
johannesbroodsiroop. Geserveerd met biologisch desembrood. Ook vegan te bestellen. 

HOOFDGERECHTEN VLEES

Gekonfijte eendenbout 22.50
Geserveerd op een bedje van biologische groene 
linzen, groene salade en rosevalaardappel gevuld met 
verse salie en spek.

Runder shortrib 27.50
Sous vide Australische grass fed shortrib gelakt met 
saus van ahorn siroop en Spaanse peper. Geserveerd 
met verse groenten en biologische friet.

Black Angus Picanha 23.50
Picanha USA black angus grain fed, gemarmerd mals 
stuk vlees uit de josperoven. Geserveerd met verse 
groenten en biologische friet.

Jamaican pork 24.50
Sucade van Ibericovarken bereid met verse kruiden, 
gember en Madame Jeanette. Geserveerd met 
biologische friet en een puree van bakbanaan en 
chilipeper.

Salade perigord 19 
Met serranoham, geconfijte eendenbout, gebakken 
spek, eendenmaagjes en rosevalaardappel. 

Allergie? Meld het ons!

WISSELENDE 
SPECIALITEITENKAART 

&
ELKE VRIJDAG 
VEGAN FRIDAY

#dekwartel
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LIKEUREN vanaf 4.50 

Limoncello 
Amaretto
Sambuca wit of zwart
Van Kleef Walnootlikeur
Baileys
Cuarenta y tres
Southern Comfort 
Tia Maria
Grand Marnier
DOM Bénédictine
Drambuie
Cointreau

KOFFIE MET LIKEUR

Irish Coffee 7.50
Spanish Coffee 7.50
French Coffee 7.50
Italian Coffee 7.50
Haagse Koffie 7.25
Walnootlikeur Stokerij van Kleef. 

DESSERT WIJNEN
Zoete verleiding

Bimbagen Botrytis Semillon 5 - 28
Riverina  - Australië - citrus - limoen - rijpe perzik - 
botrylis - elegant

Menade Dulce Sauvignon Blanc 7 - 36
Rueda  - Spanje - kruidig - fris zoet - tropisch fruit - 
petillant

Piedro Luenga PX Sherry 7- 39
Jerez  - Spanje - dik - romig - elegant - rijk - 
chocolade 

Piero Gatti Brachetto DOC 7 - 37.50
Piemonte  - Italië  - aardbeien - frambozen - rozen - 
mild zoet - fris

Cuvée La Galline Banyuls  7 - 39
Roussillon - Frankrijk - rijk - zoet roodfruit - noten - 
pruimen - chocolade 

NAGERECHTEN

Kaasplank 13.50
4 soorten kaas met vijgenchutney.
Lekker met een glaasje port.

Brownie 3.75
Homemade & glutenvrij

Appeltaart bio 4.25
Slagroom 0.50

Worteltaart bio 4.60

New York Cheescake 4.50

SamantaArt 6
Wisselende smaken, glutenvrij, lactosevrij, vrij van 
geraffineerde suikers & vegan. 
Huisgemaakt en biologisch.
Ook te bestellen als hele taart, vraag naar de 
mogelijkheden. 
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TAARTJES 
&

WISSELENDE 
HUISGEMAAKTE DESSERTS 

van SamantaArt
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ROSE

Papenkuils Blanc de Noir 4.5 - 22
Zuid Afrika - verfijnd - framboos - balans - zacht 

Margalh Rosé 4.75 - 23
Frankrijk - bio - VEGAN - aromatisch - soepel - mineraal 

Legendary Pinot Grigio Blush Rosé 4.25 - 21
Roemenië - frambozen - fris - kruidig 

MOUSSEREND

La Gioiosa Piccolo prosecco 4.75 
Italië - fris - wit fruit - citrus 

Cava Brut Oriol Rossel 6 - 32 
Spanje - bio- fruit - verfrissend - fijne mousse 

Blanquette de Limoux 6 - 35
Frankrijk - exotisch - sierlijk - delicaat 

WIJNEN PER GLAS

VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART

W
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ROOD 

Telmo Rodriguez Ribera del Duero Gazur 6 - 30
Spanje - bio - kersen - bramen - chocolade - zwoel

Piana de Maggio - Montepulciano d’Abruzzo 5.50 - 26
Italië - biodynamisch - vol - kersen - drop - zwarte bes 

Fedele Nero d’Avola 4.50 - 22
Sicilië - bio - rode bessen - zachte tannines

Envyfol Grenache - Syrah - Mourverdre 5.50 - 26
Frankrijk - rood fruit - zacht - kruidig - rond - hout 

L’Esprit Merlot 4.75 -23
Frankrijk - bio - zwart fruit - specerijen - aards - vol

Nieto Senetiner Malbec 6 - 30
Argentinië - pruimen - kersen - zacht - rond

Legendary Pinot Noir 4.25 - 21
Roemenië - rood fruit - rijk - zwarte kersen - kaneel

Masserie Civitella Primitivo 5.50 - 26
Italië - donker fruit - kruidig - rijk

WIT

Menade Verdejo 6 - 30
Spanje - bio - VEGAN -verfrissend - bloemig - groen 

Nieto Senetiner Chardonnay 6 - 30
Argentinië - tropisch fruit - lichte toast - sappig - fris

Misty Cove Sauvignon Blanc 6 - 30
Nieuw Zeeland - kruisbessen - verse kruiden - sappig

Domaine de Vedilhan Serica Viognier 5.50 - 26
Frankrijk - tropisch fruit - groene kruiden - hout - vol

Mehover Grüner Veltliner – ‘de lelijke liter’ 5.50 - 34
Oostenrijk - appel - fris - tintel

Bodegas Vinedos Mustiguillo Mestizaje 6 - 30
Spanje - bio - vol - citroengras - steenfruit - ziltig

Torre dei Vescovi Pinot Grigio 5.75 - 27
Italië - complex - wit fruit - bloemen - zacht

Legendary Sauvignon Blanc 4.25 - 21
Roemenië - rijpe peren - licht -fris

Millegrand Chardonnay 4.75 - 23
Frankrijk - tropisch fruit - zacht - rond - vanille 

Domaine Muret Castelnou de Guers Picpoul de 
Pinet 5.50 - 26
Frankrijk - fris - rijk - ziltig 

Sole Feteasca Regala 6 - 30
Roemenië - bloemig - knisperend wit fruit - zacht



AVONDKAART

BIER OP FLES

Bavaria Radler Lemon 3,50
Citroen - verfrissend - 2%

Bavaria Wit 0.0% 3.50 
Verfrissend - mild - aangename bitterheid - 0.0%

Bavaria 0.0% 3.50
Verfrissend - niet bitter - 0.0%

Speciale Palm 3.50
Honingachtig - fruitig - subtiel - 5.2%

Estaminet Pils 3.25
Helder - pilsener - milde hoppigheid - fris - 5%

Bavaria Glutenvrij Pilsener 4
Glutenvrij - zuiver - lichte bitter - 5%

Brewdog Vagabond Glutenvrij I.P.A. 5
Citrus - tropisch fruit - bitter - caramel - 4.5%

La Trappe Puur 4
Bloemige citrus hop - fris - droog - hoppig - 4.7%

La Trappe Dubbel 4.25
Karamel - volmoutig - tikkeltje zoet - vol - 7%

BIER VAN DE TAP 

Estaminet 0.25L - 2.95 / 0.5L 5
Goudgeel - pils - subtiel hoparoma - 5.2%

Swinckels’ Superior Pilsener 0.25L - 3.50 / 0.5L 6
Uitgesproken - fris - verfijnd - kruidig - fruitig - 5.3%

La Trappe wit 0.3L - 4 / 0.5L 7
Tarwemout - gerstemout - gist - citrusgeur - 5.5%

La Trappe blond 0.25L - 4
Aromatisch - fruitig - fris - licht moutig - licht zoet - 6.5%

Brewdog Punk I.P.A. 0.25L - 4.75
Zwaar gehopt - bitter - fruit en bloemen aroma’s - 5.6%

Cornet Oaked 0.25L - 4.75
Vol - fruitig - warme afdronk - zachte hopbitterheid - 8.5%

Wisseltap van Haagsche bieren 

Rose Max 4
Fruitig zoet - volle smaak - verfrissend - 4.5%

Weihenstephaner Hefeweissebier Alkoholfrei 4.50
Fruitige aroma’s - banaan - kruidnagel - volle body

Kompaan Wannabee ‘Help de bijen’ 4.50
Wit bier - citroengras - sinaasappel - koriander - 6%

Corona 4.75
Licht - beetje zuur - droge afdronk - limoen - 4.6%

Skuumkoppe donker witbier 4.50
Gebrouwen met Texels hop - 6%

La Trappe Quadrupel 4.75
Kruidnagel - noten - vanille - rozijnen - intens - 10%

Brugge Tripel 4.75
Krachtig - bitterzoet - goudblond - bitter - rijk - 8.7%

Funky Falcon Pale Ale 4.75
Complex - hoppig - citroengras - 5.2%

Omer Blond 5
Fruitig aroma - subtiele bitterheid - vol - 8%

Vandestreek Playground I.P.A. 0.0% 5
Citrus - tropisch fruit - 5 soorten hop - 0.0%

BI
ER

Bier & bitterballen 
Oervlees bitterballen van Schotse hooglanders
van De Haagsche Croquetterij 6 stuks.
6 stuks 7
12 stuks 12.50
18 stuks 18.50
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FRISDRANKEN

Rebel Kitchen Raw
Coconut water 4

Bio ranja framboos
Glas 1.90 - Kan 6.50

Firefly
Lime & ginger 3.85
Vlierbes en granaatappel 3.85

Verse sappen 
Verse jus d’orange 3.75
Gembershot 3
Kurkumashot 3

Wisselende verse dagsap 5.50
Fruit of groenten
Zonder toevoegingen, 100% fruit & groenten, cold 
pressed, vegan & glutenvrij.

Diverse soorten frisdranken v.a. 2.85
Uit een flesje.

Water
Sourcy blauw 2.85
0.75L - 4.50
Sourcy rood 2.85
0.75L - 4.50

Russel & co
Bitter lemon 3.15
Tonic 3.15
Gingerale 3.15
Gingerbeer 3.15

Schulp
Bio tomatensap 3.15
Bio appelsap 3.15 
Bio appel/perensap 3.15

PROVIANT 3.90
Limonade volgens oma’s recept. 

Rabarber 
Lemon - ginger 
Apfelschorle 

KOMBUCHA ORIGINAL 3.90
Sprankelende probiotische thee.

WALDEN 3.25
Verfrissende ijsthee.

Lemon & lemongrass
Peach & jasmine

NIX & KIX 3.95
Zonder toegevoegde suikers.

Peach Vanilla
Cucumber Mint 

LUSCOMBE 3.95
Sprankelende fruitige frisdrank.

Damscene rose
Wild elderflower
Raspberry crush

LUSCOMBE TONIC 3.15 

Grapefruit tonic
Elderflower tonic
Cucumber tonic

BIOLOGISCHE FRISDRANKEN

GIN - TONIC & LONGDRINKS 

Bombay Sapphire 9.50
Limoen - munt 
Luscombe elderflower tonic water
Gordons 8.50 
Sinaasappel 
Russel & Co tonic water
Hendrick’s 9.50
Komkommer 
Luscombe elderflower tonic water
Tanqueray 9
Limoen - sinaasappelschil
Luscombe grapefruit tonic water

Hermit 12.50 
Zeekraal - sinaasappel 
Luscombe elderflower tonic water
Monkey47  11
Sinaasappel - gember
Russel & Co tonic water
Moscow Mule 9.50
Wodka - gingerbeer - limoen
Dark & Stormy 9.50
Bruine rum - gingerbeer - limoen
Gin Mule 9.50
Gin - gingerbeer - limoen - munt DR
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