Alcoholische dranken
Alcoholic drinks

Wijnen
Wine

Witte wijnen ~ White wine
Mountain Ridge

Rode wijn ~ Red wine

€ 3,75 Mountain Ridge cape red

Chenin Blanc | Zuid-Afrika|
Toegankelijke wijn met aroma’s van
rijp wit fruit gecombineerd met
tonen van boter en een vleugje
vanille.

Espiritu de Chile

€ 4,95 Espiritu de Chile Chronos

Chardonay | Chili
Lekkere volle smaak met tropisch
fruit en hazelnoten

Espiritu de Chile Chronos

€ 3,75

Ruby Carbenet | Zuid-Afrika
Soeple wijn, zacht van smaak met
volle aroma’s van rijp donker fruit
en specerijen

€ 4,95

Cabernet Sauvignon | Chili
Soepele wijn met aroma’s van
zwarte bessen, wilde bessen en
vanille. Elegante tonen van hout
zorgen voor een zacht geviel in de
mond en een lange afdronk.

€ 4,95

Sauvignon Blanc | Chili
Een eerlijke en ongecompliceerde
wijn met aroma’s van perzik en
citrus met lange afdronk.

Rosé wijnen ~ Rosé wine
Mountain Ridge

€ 3,75 Espiritu de Chile Chronos

Pinotage | Zuid-Afrika
lichte frisse wijn met bessenzoet
aroma. Dit is een zeer vriendelijke
zomer wijn, een echte
allemansvriend of vriendin!

€ 4,95

Cabernet Sauvignon | Chili
Toegankelijke rosé, mooi rond van
smaak met aroma’s van vers
zomerfruit

Bieren
Beers
Heeft u zin in een lekker biertje?
Do you fancy a nice beer? Please
Bekijk dan even onze bierkaart, waar take a look at our beer list. You will
een tal van Nederlandse en Zeeuwse
find a variety of Dutch and local
bieren op staan
beers
Tip! Onze La Trappe proeverij met 3
Tip! Our La Trappe beer tasting
soorten bieren om te proeven
with 3 types of beer to taste!
vergezeld met nootjes, kaasstengels
Accompanies with nuts, cheese
en bitterballen (4)
sticks and Dutch bitterballen
Te bestellen per twee personen
To be ordered per two persons for
€ 14,95
€ 14,95

Snacks
Treinmix
10 stuks ~ peaces

Bitterballen
8 stuks ~ peaces

€ 5,-

Kaasvingers

€ 5,50

10 stuks ~ peaces

€ 3,95 Loempia’s
8 stuks ~ peaces

€ 4,50

Drankenkaart
Warme dranken
hot drinks
Koffie

€ 2,40 Latte Macchiato/ koffie
verkeerd

€ 3.75

Coffee

Espresso

€ 2,40 Thee

€ 2,40

Tea

Dubbele espresso
Double espresso

Cappuccino

€ 3,95 Warme chocolademelk
Hot chocolate

€ 2,85

€ 2,60 Warme chocolademelk met € 3,50
slagroom
Hot chocolate with whipped cream

Voor bij de koffie of thee
To accompany your coffee or tea
We hebben dagelijks vers gebak voor bij de koffie of thee, vraag onze
medewerkers naar het gebak van de dag!
We have fresh pastries daily to accompany coffee or tea, ask our employees
about the pastry of the day!

Koude dranken
Cold drinks
Coca- Cola

€ 2,40 Ice Tea

€ 2,55

Coca- Cola light

€ 2,40 Ice Tea Green

€ 2,55

Coca- Cola Zero

€ 2,40 I

€ 2,85

Zeeland appelsap

Local apple juice

Fanta Orange

€ 2,40 I
Zeeland
Sinaasappelsap

€ 2,85

Local orange juice

Cassis

€ 2,40 I

Zeeland Apfelschorle € 2,85

Local sparkling apple juice

Rivella

€ 2,40 Chocolademelk

€ 2,75

Tonic

€ 2,40 Fristy

€ 2,75

Bitter lemon

€ 2,40

