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GEZONDERE KEUZES
SOURCY MINERAAL WATER

Sourcy natuurlijk mineraalwater is van nature
zuiver en heeft een zacht karakter door de
evenwichtige minerale balans

SOURCY SPRANKELEND MINERAAL WATER
Sourcy sprankelend mineraalwater is van
nature zuiver en heeft een zacht karakter door
de evenwichtige minerale balans

RIVELLA ORIGINAL

Rivella is een unieke, lekkere lichtsprankelende
drank. Daarnaast bevat Rivella slechts 5 kcal
per 100 ml en is het heerlijk te drinken bij de
lunch

PEPSI MAX

Pepsi Max, de maximale smaak van Pepsi cola,
maar dan zonder suiker

RANJA FRUITMIX AARDBEI & FRAMBOOS
koolzuurvrije drank op basis van water en
natuurlijk vruchtensap, zonder kunstmatige
geur- kleur- en smaakstoffen. Slechts 19 kcal
per 100 ml

LIPTON ICE TEA GREEN

Heerlijk vervrissende, koolzuurvrije frisdrank.
gemaakt op basis van groene thee en gezoet
uit natuurlijke bron

7UP FREE

7up free is een heerlijk verfrissende lemon &
lime drank met tintelende bubbels. Zonder
toegevoegde suikers

KLASSIEKERS
PEPSI

De originele Pepsi colasmaak. De pepsi Regular
cola is een frisdrank met natuurlijkme
plantenextracten en een verfrissende smaak

ROYAL CLUB TONIC

Royal Club tonic, een heerlijke verfrissing met
een lekkere bittere smaak voor de liefhebber.
Het is een volwassen frisse drank met een rijke
geschiedenis, die perfect de dorst lest. Lekker
met een schijfje citroen en ijsklontjes.

ROYAL CLUB BITTER LEMON

Royal Club Bitter Lemon is al jaren een
populaire dorstlesser. Het heeft een
verfrissende citroensmaak met een vleugje
kinine, voor een lekkere bittere nasmaak.
bitter lemon werd al in 1834 gedronken

ROYAL CLUB GINGER ALE

Royal Club Ginger Ale: de ultime verfrissing
voor elk moment van de dag. Het perfecte
balans tussen zoet en bitter. Het heeft een
heerlijke en toegankelijke smaak, probeer het
ook eens uit met een paar blaadjes verse munt.

ROYAL CLUB CASSIS

De zwarte bessen in Royal Club Cassis geven
een lekkere dorstlesser een rijke smaak met
een zoete bite. Het unieke recept is al jaren
onveranderd, dat maakt Royal Club Cassis the
Original.

SISI

De volle en lekkere sinas smaak van SiSi is
gemaakt met zuiver bronwater en bevat
tenminste 30% minder suiker en calorieën dan
vergelijkbare reguliere fris- en fruitdranken

LIPTON ICE TEA

Lipton Ice Tea Sparkling is een heerlijke
dorstlessende frisdrank

SAPPEN

ROYAL CLUB APPELSAP

Royal Club Appelsap is gemaakt van de beste
appels. Het is 100% puur sap en heerlijk als je
zin hebt in iets anders dan gewoon fris.

JUS D' ORANGE
Vers geperst

THIJS APPEL BRANDNETEL

THIJS Appel Brandnetel is een biologische
vruchtensap gemaakt van overtollig vers fruit,
zwarte thee en brandnetel. Laag in suikers en
verrassend vol van smaak

CRAFT SODAS
BUTCHA GINGER & LIME LEAF

Butcha Ginger & Lime Leaf is een biologische
kombucha gebrouwen met jasmijnthee, gember,
kaffir limoen en een vleugje Szechuan peper.

DOUBLE DUTCH INDIAN TONIC WATER

Double Dutch Indian Tonic Water is delicaat en
zacht met een lichte fruitige afdronk met een
fint naar jeneverbes en grapefruit

DOUBLE DUTCH GINGER BEER

Double Dutch Ginger Beer is gemaakt van drie
verschillende gembersoorten. Voor een extra
touch wordt limoen gebruikt die het gemberbier
een frisse smaak geeft

HEINEKEN

BIEREN

Van de tap, 25cl | 35 cl | 50 cl

AFFLIGEM BLOND

Van de tap, Belgisch blond speciaalbier met
een zachte en rijke smaak, bekroond met een
stevige schuimkraag. Een milde bitterheid
ondersteunt de zachte fruitigheid

AFFLIGEM BELGISCH WIT

Een verfrissend witbier gekruid met
sinaasappelschil en koriander. Het heeft een
zachte, rijke smaak en is verrassend
doordrinkbaar.

AFFLIGEM TRIPPEL

Goudkleurig bier met een intense, rijke smaak.
Volmondig met nuances van steenvruchten en
citrus. De hergisting op fles geeft Affligem
Tripel zijn kenmerkend bruisend karakter en
frisse afdronk

RADLER

Amstel Radler is de natuurlijke mix van Amstel
bier en citroenwater

DESPERADOS

Desperados is bier met een kick! De combinatie
van het bittere van bier met het zoete van
tequila geeft een unieke smaaksensatie

CHARDONNEY

WIJNEN

Denis Marchais Chardonnay is een heerlijk glas
witte wijn uit de Loire streek in Frankrijk. De
Chardonnay druif, wereldberoemd geworden in
de Bourgogne, levert hier een zachte
harmonieuze witte wijn, geurig in de neus en
mild in de afdronk met boterige aroma's.

SAUVIGNON BLANC

Marcel Martin Sauvignon Blanc heeft een
lichtgele kleur met een groene zweem. Het is
een droge, frisse en levendige wijn met een
zeer herkenbaar Sauvignon Blanc karakter
zoals kruisbessen en tropisch fruit. De neus is
aromatisch en heeft een goede balans tussen
licht- rokerige toets en de florale tonen.

PINOT GRIGIO

Soepele terras- of borrelwijn van Pinot Grigio.
Zacht van geur: nectarine, ananas, citrus en
bloemen. Met een klein amandelbittertje, wat
lekker dorstlessend is. Een fijne doordrinker.

ZOETE WITTE WIJN

Bereich bernkatel is rijp wit fruit voert de
boventoon in dit glas, aantrekkelijk zoetje met
een frisse afdronk.

ROSE

Selection Cazal Viel Rosé is een levendig
boeket, fris met de aroma's van kleine rode
vruchten en wilde bloemen. Selection Cazal
Viel Rosé is droog maar met een zekere
vettigheid en rondeur

MERLOT

Een helderrode, intense kleur. In de geur rijp,
bessenachtig fruit. De smaak is vlezig, soepel
en aangenaam met een plezierige afdronk.

LIKEUREN

BACARDI
GRAND MARNIER
IRISH WISKEY
TIA MARIA
VIEUX
COGNAC
DISARONNO

GIN TONIC

BOMBAY SAPPHIRE DRY

