GEWOON
LEKKER BIJ DE
BORREL

Broodplankje
Met een smeersel van hummus,
tomatenchutney, Za’atarkruiden en
notencrunch

6,75

Borrelplank de luxe
29,50
Boerenbrood - hummus - olijven - gerookte
zalm – zelf gerookt vlees - Reypenaer kaas baby uitjes op aceto balsamico - tonijnsalade carpaccio van gerookte rib-eye - nachos –
paprika – kipjuweeltjes

Bitterballen van de Jong
Grove mosterdmayonaise

Fanfare favorites & fine wines of beer
14,50
Wijnproeverij van 5 verschillende
wijnen/bieren. Leuke manier om
verschillende bieren/wijnen te proeven.
Ook hebben we dit met 5 van Wees jenevers

1 stuk 1,00

Bittergarnituur Borrelmaatjes 1 stuk 1,25
Gemengde bittergarnituur met chilisaus

Probeer onze borrelplank de luxe hierbij

Truffelfrietjes, Parmezaanse kaas
8,50
Verse frieten met truffelmayonaise van zwarte
truffel uit Italië, vers geroosterde hazelnoten
en truffelzout
Kaasplankje Fanfare
15,00
Oude Reypenaer - Bleu de Wolvega - Brie verassings kaasje - noten - vijgenconfiture
Frietje Winters Stoofvlees
15,00
Lekker Frans stoofgerecht van rundvlees in
rode bourgognewijn, champignons,
bleekselderij, wortelen, uitjes en reepjes spek
Nachos pulled pork
13,50
Nachos uit de oven met pulled pork,
paprika, kaas en Jalapeños
dan met kimchi en romige kaas

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Classic Cocktails
Mojito
Havana rum 3 yr • limoen • munt
suikersiroop • soda water

Sparkling Cocktails
8

Mojito passievrucht
9
Havana rum 3 yr • limoen • munt •
passievrucht •suikersiroop • soda water
Caipirinha
8
Cachaca • limoen • rietsuiker • Angostura
bitter.
Kraken & Stormy
9
Bruine Kraken rum • ginger beer • munt
suikersiroop • soda water

Mimosa Cocktail
Verse jus • prosecco • Cointreau

6

Aperol Spritz
8
De échte Aperol • prosecco • soda water
• verse sinaasappel
Limoncello Spritz
8
Limoncello • prosecco • soda water • citroen
Hugo (Elderflower Spritz)
`
6
Elderflower siroop • prosecco • sodawater •
limoen •

Sex on the beach
9
Peachtree likeur • Smirnoff Wodka • verse jus
• cranberry sap
Margarita
8
Tequila • Cointreau • limoen • zoutrandje

Tiki Cocktails

Pornstar martini
11
Vanille Absolut vodka • eiwit •
passievruchtensap • limoensap • passievrucht
• shotglaasje prosecco

Mai Tai
8
Havana 3yr • dry orange • amandelsiroop
limoen • Havana bruine rum •
passievruchtensap

Long Island Iced Tea
9
Smirnoff Wodka • Havana rum 3 yr • Tequila
Cointreau • Bombay dry gin • Citroen• cola

Lapu-Lapu
8
Havana bruine rum • verse jus• limoen •
passievruchtensap • rietsuiker

Moscow KIEV Mule
8
Smirnoff Wodka • limoen • munt • ginger
beer
Espresso Martini
8
Smirnoff Wodka • Espresso • tia maria

Mocktails

0.0

Virgin Moscow Mule
6
Seedlip Garden • limoen • munt • ginger beer

Gin-tonic

Big Juicy
6
Cranberrysap • limoen • verse jus •
suikersiroop • passievruchtensap • sodawater

Bulldog Gin & Tonic
11
Stoere gin met een harmonieus karakter,
Fever-Tree tonic en limoen jeneverbessen

Icetea
4,20
Met en zonder bubbels
Homemade Ginger Ale
4,20
Lemonade
4,20
Door onze chef gemaakt volgens eigen recept

Hermit Nederlands
11
Fever-Tree tonic water, passievrucht en munt

Gin & tonic 0.0
6
Spice 94 Seedlip Spice is een complexe mix
van aromatische, Jamaicaanse pimient &
kardamom distillaten

Gin & Jonnie Nederlands
11
Fever-Tree tonic water, sinaasappel en
steranijs

Hendricks Gin
11
Fever-Tree tonic water en verse komkommer

Virgin Mojito
5
Limoensap • rietsuiker • spuitwater • crushed
ijs • munt

Cold drip ice coffee

Virgin Mojito passievrucht
6
Passievrucht • rietsuiker • spuitwater •
crushed ijs • munt

Iced Cappuccino Vanille
5
Groot glas met ijsklonten en cappuccino cold
drip

Crodino
4
Het Italiaanse alcoholvrije aperitief met een
bite!

Iced Chai Tea Latte
5
Groot glas met ijsklonten en chai tea latte

Hugo 0.0
5
Sprankelend drankje op basis van
Elderflower siroop • limoen • munt •
soda water

Geytbier
Sinds 2016 brouwen wij zelf ons Geytbier
Met grondstoffen uit Giethoorn, onder andere
de wilde gagel, uit de Wieden geraapt
Geytbier Wittegeyt
Geytbier Zonnigeyt
Geytbier Gekkigeyt
Geytbier Bockigeyt
Geytbier Stoutegeyt
Geytbier Hoppigeyt

(wit)
(blond)
(tripel)
(bokbier)
(stout)
(IPA)

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

Kokos iced latte
5
Monin kokos en melk ijsklonten espresso cold
drip
Iced Cappuccino salted caramel
5
Groot glas met ijsklonten en cappuccino cold
drip
Iced Cappuccino Popcorn
5
Groot glas met ijsklonten en cappuccino cold
drip

Ook mogelijk met soja of havermelk
Met slagroom

0,50
0,75

Onze Peeze koffies
Met oudhollandse snoepjes.
Normaal / groot
Café lungo
2,90 / 3,75
Americano
2,90 / 3,75
Espresso, aangelengd met extra heet water
Espresso (short black)
2,90 / 3,75
Sterke Koffie
Ristretto
2,90 / 3,75
Nog sterkere Koffie
Espresso con panna
4,50
Een dubbele espresso met slagroom

Cappuccino
3,15 / 3,85
Gelijke delen espresso, melk en melkschuim
Flat white
3,75 / 4,25
Dubbele espresso, dun geschuimde warme
melk
Caffé latte
3,15 / 3,85
Koffie met veel warme melk
(onze koffie verkeerd)
Espresso Macchiato
3,15 / 3,85
Espresso met een toef melkschuim
Latte Macchiato
3,75
Melk, espresso en melkschuim in laagjes
Verschillende siropen voor door de koffie
Popcorn - salted caramel – brownie
0,50
vanille – Amandelen – kokos

Ook mogelijk met havermelk 0,50

Lekker winters
Glühwein
4,75
Lekker warm naar ons recept met sinaasappel
met kruidnagel, kaneel en rode wijn
Jagerthee
4,50
Zwarte thee met rum, kruidnagel en kaneel,
met een schil van sinaasappel
Chai Tea Latte
3,75
Thee met specerijen, zoals kaneel, gember, anijs
en kruidnagel en warme melk schuim
Deze is ook lekker met shot espresso 4,25
Warme chocolademelk
3,35
Maak zelf je chocomel met witte en pure
Callebaut chocolade parels
Met bruine rum
7,00
Met slagroom
0,75

PEEZE KOFFIE VOOR
DE BEWUSTE GENERATIE
Onze koffie komt van Peeze. Een kleine
branderij met grote ideeën. Wij vinden
namelijk dat goede koffie meer is dan alleen
lekkere koffie. Koffie die niet alleen geweldig
smaakt, maar ook goed is voor de wereld
waarin we leven. Koffie kan eerlijker. Moet
eerlijker. En daar zijn wij dagelijks mee bezig.

Onze verse theesoorten worden
geserveerd met honing
Kies uw combinatie
Verse munt
Verse sinaasappel
Zoethout
Verse gember
Verse limoen
Citroen
Verse limoengras
Steranijs

3,95

Thee van Norwood 2,90
Ceylon single estate
Earl Grey met citroen en lavendel
Groene thee met cranberry en granaatappel
Rooibos citrus
Oolong Perzik
Moroccan Mint

Gebak
Appelgebak met slagroom 4,75
Uit eigen keuken, bereid met spijs
Arretjescake met slagroom 3,75
Ons moeders recept
Gieterse soes 4,75
met chocoladesaus en advocaat
Macarons 4,75
Drie met slagroom
Hazelinobol met chocolade 4,75
(glutenvrij) met slagroom

