GIN & TONIC
In de achttiende eeuw werd de gin-tonic geïntroduceerd in het leger van de Britse Oost-Indische
Compagnie in India. Jenever, het Hollandse drankje dat de Engelse soldaten gezond moest
houden tijdens de oorlog, gaf wat extra moed. Engelse soldaten noemden dit Dutch Courage en
namen de drank mee terug naar huis. Daar raakte het land geleidelijk verslingerd aan zijn eigen
versie van dit distillaat, dat ze daar gin noemden. Het enige dat nog herinnert aan de
Nederlandse voorloper is de jeneverbes. In tonic zit de stof kinine, welke een bewezen antistof is
voor malaria. De Britse officieren verzachtten de bittere smaak van de kinine met een mengsel
van water, suiker, limoen en gin. En de eerste gin-tonic was een feit.

Gordon’s London dry gin
De verfrissende jeneverbes vormt het hart van Gordon’s Gin. Deze basis krijgt zijn
eigen smaak door het mengsel van natuurlijke kruiden en specerijen, de zogenaamde
‘botanicals’. Een lichte citruszweem vervolmaakt het geheel.

Gordon’s London dry gin
Geserveerd op ijs met citroen en Royal club tonic

€ 4,00
€ 6,40

Bombay Sapphire gin
Een premium zachte Gin met een uitgebalanceerde smaak op basis van 10
geselecteerde specerijen. De botanische kruiden van Bombay Sapphire zijn:
jeneverbessen, zoethout, amandelen, citroenschil, iriswortel, engelwortel, koriander,
kassiebast, staartpeper, malaguenapeper. Resulterend in een complex, maar toch
subtiel karakter.

Bombay Sapphire gin
Geserveerd op ijs met limoen en Schweppes indian tonic

€ 4,50
€ 7,00

Hendrick’s gin
In aanvulling op de traditionele jeneverbes, gebruikt Hendrick’s Bulgaarse roos en
komkommer om aan haar smaak toe te voegen en deze zowel te verbeteren en extra
dimensie te geven.

Hendrick’s gin
Geserveerd op ijs met komkommer en Schweppes Indian tonic

€ 4,75
€ 7,25
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HAPJESKAART
Dagvers appelgebak

€ 3,75

Dagvers appelgebak met slagroom

€ 4,00

Dikke plak Fries suikerbrood
geserveerd met roomboter

€ 3,00

Broodplank van vers blond en donker vloerbrood
geserveerd met kruidenboter, tomaten tapenade en aioli

1 persoon
2 personen
4 personen

€ 2,75
€ 3,75
€ 5,50

Portie olijven

€ 3,75

Plateautje met kaas en worst

€ 6,50

Bittergarnituur gemengd 12 stuks
geserveerd met bijpassende sausjes

€ 6,50

Portie bitterballen 8 stuks
geserveerd met grove mosterd

€ 5,00

Portie gefrituurde kaasstengels 8 stuks
geserveerd met chilisaus

€ 6,95

Vlammetjes 8 stuks
geserveerd met chilisaus

€ 6,95

Gerechten aangeduid met een
zijn vegetarische bereidingen.
Heeft u dieetwensen of allergieën? Vraag een van onze medewerkers om advies.
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