Bij de
borrel
KOUD
5.50

Kaas, worst en nootjes
17.50

Plank vol verschillende
warme en koude hapjes

Ook in vega versie!

4.00
6.00

Verschillende broodsoorten met drie dips

WARM
met mosterd

8 stuks
16 stuks
32 stuks

6.50
12.00
22.00

7.00

Nacho’s met kaas en ui uit de oven, met lekkere dips

9.00

Nacho’s met pulled chicken, paprika, rode ui,
cheddar cheese en roomkaas Tip; vega met pulled jackfruit!
7.00

Plukbrood uit de oven met kruidenboter, kaas, olijven
en zontomaat

6.50

Kaashapjes uit de frituur met een pittige tomaten-dip
Diverse gefrituurde hapjes met mayo en mosterd

7.50

Mocktails
Alcoholvrij

Een frisse alcoholvrije
cocktail van perensap,
bitter lemon en rozemarijn
4.50

Geen alcohol maar toch een
lekkere Mojito!
Met cranberry sap, limoen, munt,
cranberries, bruiswater en ijs.

Een mocktail van
verse appelsap, ginger ale,
gember en kaneel

Cocktails
Vodka, Gold Strike,
ginger ale en
jus d’orange
7.75

Cognac, limoensap,
ginger beer,
limoen en munt
8.00

Martini Bianco, Campari,
Bobby’s Gin, 7-Up en
sinaasappel
6.50

Poliakov vodka, passoa,
passievruchtsap, eiwit,
limoen en passievrucht
8.25

5.20

5.90

locktails
Laag in alcohol

La Sala Sangria met
appel, peer,
sinaasappel en
kaneel
6.50

Een cocktail van
ginger beer, limoensap,
suze (20 cl.)
en gember
6.50

Amaretto di Saronno,
eiwit en citroensap
6.20

Gin & Tonic
9.80

Een frisse cocktail
van roze gin (20 cl),
bruiswater, frambozenen aardbeienlikeur,
6.75

Vodka, Baileys, melk en
Monin Spiced
Pumpkin
7.50

De nieuwe trend;
bruiswater met alcohol en
een vleugje limoen

4.50

Smaakvolle Spaanse gin met Double
Dutch tonic. Garnering van basilicum
en rozemarijn.

Prachtige lichtblauwe gin met
Double Dutch tonic met gember,
citroen en jeneverbes.

9.50

Exotische gin met Double Dutch tonic met
een Indonesische twist. Garnering van
sinaasappel en kaneel.
9.40

9.50

Klassieke gin met Double Dutch tonic
in de klassieke combinatie met komkommer.

9.20

De klassieke gin met Double Dutch tonic
in een verrassende combi met limoen en
gember.

9.80

Friese trots; met Double Dutch tonic en
blauwe bessen met tijm als garnering.

