WARME DRANKEN
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Espresso macchiato
Flat white
Dubbele espresso
Thee (diverse smaken)
Verse munt thee
Verse gember thee
Warme chocomel

€2,75
€2,95
€3,25
€3,25
€2,35
€2,75
€3,50
€4,00
€2,70
€3,25
€3,25
€3,00

Latte Caramel

€4,25
Caramel siroop, slagroom en caramel flakes

Hot chocolate & salted caramel Baileys €7,50
Met slagroom en caramel flakes

Glühwein

Speciaal koffie

€6,50

Toef slagroom
Caramel shot
Havermelk

€0,50
€0,50
€0,50

Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Pepsi cola
Pepsi cola max
Sourcy blauw/rood
Sourcy blauw/rood 0,75L
Tonic
Bitter lemon
Sinas
7-up
Cassis
Rivella
Chocomel
Fristi
Red bull

€3,25
€3,25
€2,95
€2,95
€2,95
€6,00
€2,95
€2,95
€2,95
€2,95
€2,95
€2,95
€3,00
€3,00
€4,50

Limonade
Karaf limonade
Karaf water munt & limoen

€1,00
€5,00
€2,00

Premium Frisdranken

Lekkers voor bij de koffie?
€3,50
€3,50

SAP & ZUIVEL
Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot
Appelsap
Smoothie aardbei banaan
Melk

FRISDRANKEN

€3,00

Met kaneel, steranijs en sinaasappel

Appelgebak
Red velvet

DRANKEN

€3,50
€5,00
€3,00
€5,25
€2,75

Thomas Henry Ginger ale
Thomas Henry Ginger beer
Thomas Henry Mystic Mango
Fentimans Rose lemonade

€3,95
€3,95
€3,95
€4,25

WITTE WIJNEN
Sauvignon Blanc
Cazal Viel
€4,50-20,75
Een licht verfrissende zachte wijn met smaken
van exotisch fruit en witte bloemen
Tip: Lekker bij de borrel en bij (gegrilde) visgerechten

Chardonnay
Laurent Miguel
€4,95-24,25
Het is fris, maar vol met de smaak van vers fruit
en een hint van amandel

WIJNEN
RODE WIJNEN
Merlot
Cazal Viel
Een fijne frisse en toegankelijke wijn
met aroma's van zacht rood fruit

€4,50-20,75

Tip: Lekker bij kaas maar vooral bij vleesgerechten

Tip: Lekker bij de borrel, bij visgerechten, bij kip en bij salades

Pinot Grigio
Farina
Droge Italiaanse wijn die je zal verrassen met
lichte aroma's van peer en ananas

€4,60-22,25

Tip: Lekker bij de borrel, bij (rood) vleesgerechten en kaas

Tip: Lekker bij de borrel en bij visgerechten

Rheinhessen
Krötenbrunnen
Een mooie zoete witte wijn, bloemig en zoet
met de geur van honing en bloesem

€4,25-19,75

Tip: Lekker bij de borrel

Malbec
Kaiken Estate €6,75-32,50
Volle rijke rode wijn uit Argentinië. Met een intens
rode kleur, aroma's van rijpe pruimen, cacao en
vanille. De smaak is intens en smaakvol met zwart
fruit, bessen en chocolade.
Tip: Lekker bij gegrild vlees, gegrilde groenten en bij
blauwe kaas

MOUSSEREND

ROSÉ WIJNEN
Rosé
Cazal Viel
€4,50-20,75
Fris met de aroma's van kleine rode vruchten
en wilde bloemen
Tip: Lekker bij zomerse gerechten, salades of
lekker bij de borrel

Pinot Grigio Blush
Villa San Martino
Frisse, fruitige ‘Blush’ met aroma’s van
meloen, nectarine en frambozen

Primitivo
I Muri
€5,50-27,00
Een zacht fruitige wijn uit Puglia. Verleidelijk zwoel
van geur, vol rijp rood fruit zoals zwarte kersen en
ook iets van specerijen en olijf.

€4,60-22,25

Tip: heerlijk bij de borrel, bij salades en andere zomerse
gerechten

Cava Brut Reserva

per fles

€27,50

Prosecco Maschio
Prosecco Maschio

piccolo 0,2 L
per fles

€6,50
€22,50

,

SPECIAAL BIEREN
’t IJ IJwit

6,5%

€5,25

BIEREN

Brouwerij ’t IJ
Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker doordrinkt

TAPBIEREN

’t IJ I.P.A

Grolsch Vaasje
Grolsch Fluitje
Grolsch 0,5L
Grolsch Weizen
Grolsch Weizen 0,5L
Peroni
Grimbergen Blond
Grimbergen Dubbel
Vedett Wissel

6,5%

€5,35

Brouwerij ’t IJ
India Pale Ale, donkerblond bier met een uitgesproken hopsmaak

’t IJbok

6,5%
€5,35
Brouwerij ’t IJ
Donker en stevig, maar minder zoet dan je misschien zou
verwachten

€3,00
€2,80
€6,00
€4,90
€8,00
€3,80
€4,70
€4,70
€4,70

Duvel 666

6,66%
€5,65
Duvel Moortgat
Belgische blonde hopduvel, fruitig door sinaaszeste en dry-hopping

La Chouffe

8%

LOW ALC.

€5,50

D’Achouffe
Belgisch zwaar blond bier met frisse tonen van citrusvruchten

Grimbergen Tripel

9%
€5,50
Grimbergen
Een amberblond abdijbier met een typisch pittige Tripel-smaak

Grolsch Radler
Grolsch Radler
Grolsch Weizen
Grolsch
Liefmans Fruitesse

Texels Skuumkoppe

6%
€5,25
Texelse Bierbrouwerij
Deze Dunkelweizen is fris met een romige fruitigheid

’t IJ Vrijwit

Schavuyt Amber

’t IJ Free I.P.A

6,5%
€5,00
Veluwe Schavuyt Apeldoorn
Lokaal biertje en zelfs een paar 100 meter naast ons gebrouwen

2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

€3,35
€3,35
€3,75
€3,50
€3,75

0,5%
€4,50
Brouwerij ‘t IJ
Vrijwit drinkt net zo lekker weg als het originele IJwit
0,5%
€4,75
Brouwerij ‘t IJ
Je kunt het nu dus écht de hele dag drinken

BUCKETS
Bier bucket met 6 flesjes in ijs, om van te genieten!!

DOORDRINKERS
Corona Extra
Desperados
Liefmans Fruitesse

4,5%
5,9%
3,8%

€5,25
€5,25
€4,00

CORONA
DESPERADOS

€30,00
€30,00

GIN & TONIC

COCKTAILS
Baileys Chocolate Martini

€9,00

Baileys, melk en licor 43 chocolate
Garnering: slagroom, chocolade schaafsel

Toffe Peer

Opihr Oriental Spiced

€9,50

Bobby’s Schiedam dry gin

€9,00

Garnering: chilipeper en limoen

€10,00

Jopen Gospel Spirits gin

€9,50

Garnering: paprika

Garnering: sinaasappel

White Russain

€9,50

Garnering: sinaasappel

Bacardi carta negra, limoensap en ginger beer
Garnering: limoen

Aperol Spritz

€8,50

Garnering: limoen

€9,50

Licor 43 baristo, ginger ale en perensap
Garnering: kaneelpoeder

Dark & Stormy

Bombay Sapphire London dry gin

€9,00

Tia maria, vodka en slagroom
Garnering: koffiebonen

Whiskey Pineapple

ALCOHOLVRIJ GIN
€9,50

Damrak 0,0%

Glen Talloch, ananassiroop en ginger ale
Garnering: gember en limoen

Espresso martini

€9,75

MOCKTAILS

Vodka, koffielikeur en espresso
Garnering: koffiebonen

KARAF Home made Winter Sangria

€22,50

Secret ingredient: likeur 43 baristo
Garnering: kaneel, ster anijs en sinaasappel

Soap special
Vraag er naar bij de bediening

€8,50

Garnering: sinaasappel

€9,00

Aloha

€6,50
Thomas Henri Mystic Mango, vlierbloesem siroop
Garnering: limoen en verse gember

Appeltaartje

€6,50

Amandelsiroop, appelsap
Garnering: kaneel en appel

Blackberry Mocktail Mule
Ginger beer en bramensiroop
Garnering: limoen of bramen

€6,50

KOFFIE LIKEUREN
Amante limoncello
Baileys
Amaretto
Sambuca
Kahlúa
Licor 43
Grand manier
Tia maria
Cointreau
Drambuie
Grappa

€4,25
€4,00
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€4,75
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25

APERITIEVEN
Ruby port
Tawny port
Witte port
Witte martini
Rode martini
Medium dry sherry
Frangelico
Campari

€4,50
€5,25
€4,50
€4,00
€4,00
€4,00
€4,25
€4,25

WHISKY & COGNAC
Jameson Irish whisky
Jack daniel’s
Johnnie walker red label
Johnnie walker Black label
Aberfeldy 12
Remy Martin

€3,75
€4,50
€4,50
€5,25
€6,75
€6,95

STERKE
DRANKEN
BINNENLANDS
Ketel 1 jonge jenever
Bols oude jenever
Coebergh bessen jenever
Apfelkorn
Vieux
Nobeltje
Sonnema Berenburg

€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75

BUITENLANDS
Bacardi Blanca
Bacardi Negra
Bacardi lemon/razz
Bacardi Oakheart
Wodka
Malibu
Southern comfort
Passoa/safari
Tequila gold
Jagermeister

€4,25
€4,25
€4,25
€4,75
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€4,00
€3,75

