Wijnen
Wit
La Campagne - Chardonnay – Frankrijk
Heerlijke Zuid-Franse Chardonnay waarin zonnewarmte en frisheid perfect met elkaar in balans zijn.
Aroma’s van perzik en peer worden aangevuld met romige tonen van hazelnoot en boter. Lekker bij

Cantia San Rocchetto - Verdicchio – Italië
Jong, fris en verfijnd van stijl, met delicate aroma’s van appel, citrus en amandelen in geur en smaak.
Jong drinken bij schaal- en schelpdieren en antipasti.

Palacio De Vivero - Verdejo – Spanje
Uitstekend als aperitief, bij lichte visgerechten of bij zomerse salades. Mooi sappig begin met veel
frisse fruittonen en hints van venkel en kruiden. In de afdronk een licht bittertje

Mud House - Sauvignon blanc – Nieuw-Zeeland
Een wijn met een prachtig balans tussen rijp tropisch fruit en frisse, crispy zuren.

Rood
La Campagne – Merlot – Frankrijk
Geconcentreed en vol van smaak. In de neus domineren aroma’s van cassis en frambozen, wat
vanille en kruiden. De smaak is volfruitig, met rokerige spicy tonen.

Iove – Sangiovese – Italië
Vol en gul van smaak, met levendige aroma’s van verse rode bessen en kersen, aangevuld met
complexe tonen van kaneel en kruidnagel.

El Molino – Malbec – Argentinië
Fluweelzachte wijn van de koningsdruif uit Argentinië. Je proeft geconcentreerde, rijpe aroma’s van
pruimen en kersen. De afdronk is rond en warm met een vleugje vanille en truffel.

Benchmark - Shiraz – Australië
Een krachtige en zeer genereuze en geconcentreerde Shiraz. Heerlijk rood fruit in de mond van onder
andere rode bessen, verleidelijk, zeer aromatisch zachte en subtiele tannines en een zijdezachte
afdronk.

Rosé
La Campagne - Cinsault – Frankrijk
Fris en fruitige zomer wijn. Aroma’s van aardbei en abrikoos, licht zoetje

Esprit de Gassier - Provence – Frankrijk - €4,40
Een lichtroze topwijn uit de Provence, met aroma’s van rozen, framboos, perzik, citrus en vanille.
Druivensoorten: grenache noir, rolle en syrah

Mousserend
Cava – Vallformosa Brut Classic
Deze Brut Cava biedt een balans tussen versheid, volume en fruit, met een romige toets. Heel
elegant. Het fruitige aroma is een mengsel van fruit (groene appel, peer en abrikoos) en gisting.
Harmonieus en smakelijk in de mond met lichte zuurgraad.

Champagne – Moët & Chandon – Brut
Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne, met nootachtige aroma’s en een delicate, milde
mousse.

Champagne – Moët & Chandon – Nectar
Een zoete champagne met de geur van honing, rijpe peer en vanille, een aanrader bij taart en bij of
na het dessert.

Champagne – Moët & Chandon – ICE
Frisse champagne, speciaal met verse aardbeien, munt en ijs geserveerd.

Wit - Zoet
Marquis D’Alban - Moelleux

Deze witte Bergerac heeft behalve een prettig zoetje ook een aangename frisheid. Bovendien biedt
hij impressies van diverse soorten sappig fruit.

IJskoffie machine
Hij moet goed leeg zijn!
1. Duw de bak naar achter en omhoog. Zodra hij los zit van de lipjes aan de
voorkant kun je hem naar je toe trekken.
2. Haal de spiraal eruit.
3. Trek de zwarte dop aan de voorkant los
4. Haar het rubber aan de achterkant los.

MEP ingrediënten
Sappen, Cocktails en Gin-Tonics
Kruiden & Specerijen
•
•
•
•
•
•
•

Tijm
Basilicum
Rozemarijn
Munt
Gember
Kaneelstokjes en kaneelpoeder
Jeneverbes

Fruit:
•
•
•
•
•
•
•

Appels
Sinaasappels
Citroen
Limoen
Peer
Blauwe bessen
Cranberries

Groente:
•
•
•
•
•

Wortel
Komkommer + linten
Bleekselderij
Rode biet
Pompoen

Overig:
• Soja drink
• Suikerwater
• Limoensap
• Melk
• Monin pumpkin spiced
• Cranberrysap
• Huisgemaakte ijsthee
- Vlierbloesemsiroop
- Theehuis thee

SAPPEN EN SMOOTHIES
ORANJE BOVEN:
Bereiden in de sap machine
•
•
•

Sinaasappel
Wortel
Gember

ROZE DROOM:
Bereiden in de sap machine
•
•
•
•

Rode biet
Appel
Bleekselderij
Gember

PEERPOEN:
Bereiden in de blender
•
•
•
•

Pompoen
Peer
Kaneel
Soja drink

SAPPEN EN SMOOTHIES
ORANJE BOVEN:
Bereiden in de sap machine
•
•
•

Sinaasappel
Wortel
Gember

Groen als gras
Bereiden in de sap machine
•
•
•
•

Appel
Komkommer
Bleekselderij
Peterselie

Popeye
Bereiden in de blender
•
•
•
•

Banaan
Avocado
Spinazie
Soja drink

Zonnig Grou
Bereiden in de blender
•
•
•
•
•

Watermeloen
Citroen
Munt
Honing
Griekse yoghurt

Koffie, maar dan even anders..
Hazelnoot latte in latte glas
Klein laagje Monin hazelnootsiroop onderin het latte glas.
Dan gewoon een normale latte maken en afmaken met
hazelnootcrunch bovenop het schuim.
Karamel latte in latte glas
Klein laagje Monin karamelsiroop onderin het latte glas.
Dan gewoon een normale latte maken en afmaken met
karamelblokjes bovenop het schuim (op het laatste moment).
Cinnamon Spice latte in muntthee glas
Klein laagje Monin pumpkin spice siroop onderin het glas.
Dan gewoon een normale latte maken met iets minder schuim, slagroom er op
en afmaken met cacaopoeder.

Espresso Martini in likeurglas
Cocktailshaker vullen met ijs
25 cl Vodka
25 cl Tia Maria
5 cl Suikerwater
Espresso erbij + klein snufje zout.
Goed shaken en uitschenken + schuim en 3 koffiebonen

AFFAGATO AL CAFFE

Het keukenteam schept twee bolletjes vanille ijs in een sorbetglas
Voeg een dubbele espresso toe, toef slagroom er op.
Serveer met rietje, lange lepel en koekje in de slagroom

COCKTAILS
MOJITO:
•
•
•
•
•

35 ml Havana Club rum
60 ml sourcy rood
Een halve limoen in partjes
15 ml suikersiroop
10 blaadjes verse munt +1 takje voor de garnering

BEREIDING:
Voeg een halve limoen in partjes, een scheut suikerwater en 10 blaadjes munt in een
groot kristalglas
Stampen tot het sap uit de limoen is, en voeg dan de rum toe
Vul het glas tot net onder de rand met crushed ijs en aftoppen met bruiswater
Roer om en garneer de Mojito met een munttakje, partjes limoen en 2 rietjes
BERENBURG ICE TEA:
•
•
•
•

35 ml Sonnema Berenburg
20 ml Peach Liqueur
20 ml Citroensap
Ice Tea

BEREIDING:
Pak een klein kristalglas en vul deze helemaal met ijsblokjes. Doe daar de berenburg bij.
Citroensap uitpersen met de squeezer. Doe de Peach liqueur erbij. Top af met ice tea. Goed
roeren. Garneren met citroen.
NEGRONI 2.0:
•
•
•
•
•

30 ml witte Martini
30 ml Campari
30 ml Bobby’s Gin
7-up
schijfje sinaasappel

BEREIDING:
Pak een klein kristalglas en vul deze helemaal met ijsblokjes. Voeg de Martini, Campari, Gin
toevoegen. Top af met 7-up. Goed roeren. Garneren met schijfje sinaasappel.

MALIBU WATERMELON SPLASH:
•
•
•
•

30 ml Malibu
30 ml watermeloensap
10 ml citroensap
60 ml spa rood

BEREIDING:
Vul een gin-tonic glas met ijs. Voeg de Malibu toe. Pers sap van de watermeloen en voeg dit
toe. Citroensap uitpersen met squeezer en toevoegen. Voeg de spa rood toe. Garnaren met
watermeloen.

SONNEMA AMORE:
•
•
•
•
•

35 ml Sonnema berenburg
10 ml Disaronno amaretto
10 ml suikerwater
7-up
takje munt

BEREIDING:
Pak een klein kristalglas en vul deze helemaal met ijsblokjes. Voeg de berenburg, Disaronno
en suikerwater toe. Top af met 7-up. Goed roeren. Garneren met takje munt.

ROSÉ MOJITO
• 35 ml Rosé port
• 2 limoen partjes
• takje munt
• 10 ml suikerwater
• Scheut Monin aardbei
• Crushed ijs
• Spa rood
BEREIDING:
Voeg een halve limoen in partjes, een scheut suikerwater en 10 blaadjes munt in een
groot kristalglas
Stampen tot het sap uit de limoen is, en voeg de rosé port en dan de Monin aardbei toe.
Vul het glas tot net onder de rand met crushed ijs en aftoppen met bruiswater
Roer om en garneer de Mojito met een munttakje, partjes limoen en 2 rietjes

CUBA LIBRE
• 50 ml witte rum
• 10 ml limoensap
• Cola
• Limoen
BEREIDING:
Pak een groot kristalglas doe hier drie ijsblokjes in. Voeg de rum en limoensap toe en vul het
glas verder met cola. Garneren met limoen.

MOCKTAILS
Vlierefluiter in klein kristalglas
- Limoensap van een kwart limoen
- 100 ml water
- 35 ml Monin vlierbloesem siroop
- IJs
- Basilicum en kaneelpoeder
Pak een klein kristal glas. Doe de limoensap, het water en de Monin vlierbloesem siroop in
de shaker met ijs. Goed shaken. Daarna aanvullen met ijs. Garneren met blaadjes basilicum
en kaneelpoeder.

Komkommer Droom in Gin Tonic glas
- 25 ml suikerwater
- Kwart komkommer
- 3 komkommerlinten
- 1 flesje Sourcy rood
- Roze peperkorrels
- IJs
Pak een Gin Tonic glas. Doe de suikerwater en de kwart komkommer in de blender. Doe dit
in het glas met de Sourcy rood en vul het glas aan met ijs, garneer met komkommerlinten en
roze peperkorrels.

Virgin Mojito in groot kristalglas
- Kwart watermeloen (mini watermeloen)

-

Een halve limoen
6 Blaadjes munt
200 ml Sourcy rood
Crushed ijs
Takje munt

Pak een groot kristal glas, doe daar de munt en limoen in. Stampen. Watermeloen in
blender, muddlen met munt en limoen. Sourcy Rood en Crushed ice toevoegen. Goed
doorroere. Garneren met een mooi takje munt en watermeloen

GIN & TONIC
Gin mare
- 35 ml gin mare
- Russel & Co tonic
- Rozemarijn
Pak een gin tonic glas. Doe daar de gin in, vul het glas met ijs. Aanvullen met tonic en een
takje Rozemarijn toevoegen.
London Dry Gin
- 35 ml London dry gin
- Russel & Co tonic
- Gember
- Citroen
- Jeneverbes
Pak een gin tonic glas. Doe daar de gin in, vul het glas met ijs. Doe daarna 2 stuks jeneverbes,
citroen en gember in het glas, en aanvullen met tonic.

Hendricks
- 35 ml hendricks gin
- Russel & Co tonic
- Komkommer
Pak een gin tonic glas. Doe daar de gin in, vul het glas met ijs. Doe daarna een half sliertje
komkommer in het glas( niet te veel!!) , en aanvullen met tonic

Bobby’s
- 35 ml bobby’s gin

-

Russel & Co tonic
Sinaasappel en kaneelstokje

Pak een gin tonic glas. Doe daar de gin in, vul het glas met ijs. Doe daarna schijfje
sinaasappel en het kaneelstokje in het glas, en aanvullen met tonic.
Bombay
- 35 ml bombay gin
- Russel & Co tonic
- Limoen en gember
Pak een gin tonic glas (blauwe). Doe daar de gin in, vul het glas met ijs. Doe daarna 2 schijfjes
limoen en gember in het glas, en aanvullen met tonic.

Boomsma
- 35 ml Boomsma gin
- Russel & Co tonic
- Tijm
Pak een gin tonic glas. Doe daar de gin in, vul het glas met ijs. Doe daarna de tijm in het glas,
en aanvullen met tonic

Aperitieven
Aperol Spritz in Aperol spritz glas
Een heerlijke fris-bittere mix, perfect als aperitief
• 50 ml Aperol (1x drukken)
• 75 ml Cava
• 25 ml Sourcy
Doe de Aperol, Cava en Sourcy in het Aperol glas, vul aan met ijsblokjes en
garneer af met een schijfje sinaasappel

Campari in klein kristalglas
Een drank op basis van witte en rode wijnen waaraan bittere kruiden en/of
extracten zijn toegevoegd
• 60 ml Campari
• Schijfje citroen
• Evt. ijsblokjes
Martini (Vermouth) Bianco, Rosso of Rosé in klein kristalglas (met ijs) of
martiniglas (zonder ijs)
Versterkte wijn op smaak gebracht met aromatische planten en kruiden
• 60 ml Martini
• Schijfje citroen
• Evt. ijsblokjes

Port White, Ruby port vintage in portglas
Versterkte wijn uit Portugal, typisch zoete smaak
• 60 ml Port
Sherry dry/medium in sherryglas

Versterkte wijn uit Spanje
• 60 ml Sherry

Likeuren
Alle likeuren schenk je in een likeurglas (zonder ijs) of klein kristalglas (met ijs)
35/40 ml
Amaretto, Italië, 28%
Amandelsmaak
Baileys, Ierland, 17%
Whiskey, room
Cointreau, Frankrijk, 40%
Sinaasappel
Drambuie, Schotland, 40%
Whiskey en honing
Grand Marnier, Frankrijk, 40%
Bittere sinaasappelsmaak
Kahlúa, Mexico, 20%
Koffiesmaak
Malibu, Carribean, 20%
Rum met kokosnootsmaak
Sambuca, Italië, 38% serveren met drie koffieboontjes
Anijs
Southern Comfort, New Orleans, 35%
Fruitige whiskysmaak

Tia Maria, Italië, 20%
Koffie, vanille en chocolade

