Drankenkaart

WIFI: cafehetsluisje-guest Password: SLUISJEGAST
Or just connect with eachother and talk.. ; )

Likeuren
Amaretto
Baileys
Sambuca
Licor 43
Tia Maria
Cointreau
Drambuie
Grand marnier

Overig gedistilleerd
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,20
€4,20
€4,20

Port / Vermout
Dow’s Ruby Porto
Martini Bianco / Rosso

€4,00
€3,50

Bitters / Jenevers
Ketel.1 Jonge Jenever
Oude Jenever
Zuidam Korenwijn
Vieux
Berenburg
Nobel
Juttertje
Bessenjenever
Jägermeister
Apfelcorn

€3,00
€3,20
€3,25
€3,00
€3,00
€3,50
€3,00
€3,00
€3,50
€3,00

Snacks: (tot laat)
Van Dobben bitterballen (8 st.) €6,75
Vega bitterballen (8 stuks)
€6,75
Kaastengels (8 stuks)
€6,75
Pittige loempia’s (8 stuks)
€6,50
Portie ossenworst
€6,25
Portie oude kaas
€6,75
Bakje notenmix
€1,50
Bakje olijven
€3,50
Mix bittergarnituur (12-24 st.) €10,-/20,-

Campari
Aperol
Bacardi
Olmeca Tequila Blanco
Olmeca Tequila Gold
Havana Club Especial
Malibu
Safari
Ricard
Absolut Vodka
Martell (VS)
Calvados
Beefeater gin

Warm
€3,50
€3,50
€4,00
€4,20
€4,40
€4,20
€3,75
€3,75
€3,75
€4,00
€6,00
€5,00
€5,50

Whisky
Jameson
€4,00
Ierland / Blend
Smaak: noten en fruit, anijs en vanille
Jack Daniels
€5,00
Verenigde Staten / Blend
Smaak: rijp fruit, rokerig en stroop
Maker’s Mark bourbon
€5,50
Ver. Staten / Bourbon whisky
Smaak: eikenhout, karamel en noten
Johnnie Walker Black Label 12y € 6,00
Schotland / Blend
Smaak: zilt, rozijnen, mandarijn, complex
Laphroaig 10 years
€5,50
Schotland / Single malt
Smaak: zilt, turfrook en zeewier.
Highland Park 12 years
€6,00
Schotland / Malt
Smaak: krachtig, lange en lichtzoete
van heideturf

Bradley’s thee
Verse muntthee
Gember thee
(met citroen)
Chai latte / Ice Chai latte
Koffie
Espresso (dubbel € 3,75)
Cappuccino / Cortado
(met havermelk + € 0,20)
Koffie verkeerd
(met havermelk + € 0,20)
Latte macchiato / Ice coffee
(met havermelk + € 0,20)
Warme chocomel / witte
(slagroom + € 0,75)
Irish, French, Spanish coffee

Wijn
€2,50
€3,00
€3,00

Witte wijn

€3,20
€2,50
€2,50
€2,80

Chenin Blanc is neutraal en fris van
karakter mooi in balans, exotisch fruit.

€2,80
€3,00
€3,00
€7,00

Fris
Pepsi Cola / Pepsi MAX
Sourcy Rood / Blauw
Ice Tea / Ice Tea Green
7-Up
Sisi
Cassis
Bitter Lemon
Tonic
Ginger Ale
Appelsap
Jus d’orange
Tomatensap
Ginger beer
Cranberry sap
Verse jus klein
Verse jus groot
Chocomel
Fristi
Melk / Karnemelk

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,70
€2,70
€2,70
€3,00
€3,50
€3,50
€5,00
€2,70
€2,70
€2,40

Chenin Blanc van Soopjes Hoogte
Zuid Afrika
€ 3,75 / € 20,50

Chardonnay van Soopjes Hoogte
Zuid Afrika
€ 4,00 / € 23,00
100% Chardonnay, is licht goudgeel
van kleur en heeft aroma’s van rijk fruit.

Rose

Sierra de Emidio
Spanje

€ 3,75 / € 20,50

100% Monastrell. Licht aardbei/
framboos, droog, fris en fruitige
afdronk.

Rode Wijn

Monastrell, Sierra de Emedio
Spanje
€ 3,75 / € 20,50
100% Monastrell. Stevig maar elegant,
zwart fruit, middel lange afdronk.
Cabernet Sauvignon, Anakena
Chili 
€ 4,00 / € 23,00
Mooi in balans, houtlagering en kruidig,
lange afdronk.

Tap bieren
Amstel Pils 5%
Fluitje
Vaasje
Pint

Bier op fles

€2,50
€2,70
€5,40

In Amstel proef je de pure, ongecompliceerde natuur: gerst, mout,
hop en klaterfris water. Het resultaat? Een eindvergist, mild-bitter biertje,
met een spontaan karakter.
Affligem Blond 6,8%
Affligem Blond is een goudblond abdijbier van hoge gisting en heeft
een prikkelende licht bittere smaak.

€4,00

Mannenliefde 6,5%
Saison bier van brouwerij Oedipus uit Amsterdam Noord. Het heeft
een bittere, fruitige en kruidige smaak. Mannenliefde wordt gebrouwen
met o.a. Sechuan peper en citroengras.

€4,00

Paulaner Weisse 5,5%
Paulaner is een troebel geelbruin tarwebier van Zuid-Duitse oorsprong.
Paulaner heeft een frisse citrus geur en met een fluweelzachte smaak
en een vrij droge afdronk met een lichte bitterheid.

€3,80

La Trappe Isid’or 7,5%
Amberkleurig abdijbier met harmonieuze smaak: begint fruitig en
gaat over in moutige karamel.

€4,50

Wisseltap met bier van het seizoen.

Affligem Dubbel 6,8%
€ 4,00
Traditioneel robijnrood abdijbier. De afdronk
is droog en bitterzoet, het bier kenmerkt
zich door een rijke, kruidige smaak.

Corona 4,6%
€ 4,50
Het ideale zomer biertje!
Een Mexicaans bier, zoet & moutig

Texels Skuumkoppe 6%
€ 4,50
Texels Skuumkoppe is een ambachtelijk
gebrouwen donker tarwebier met een
volle smaak. Een fris tarwebier dat past
bij alle jaargetijden.		
		
Duvel 8,5%
€ 4,50 Palm 5,2%
€ 3,70
Duvel is een blond bier met een
Palm bier heeft een zachte en zoete smaak.
lichtbittere smaak, heeft een verfijnd
De unieke ambermouten bepalen de
aroma en een uitgesproken hopkarakter.
basissmaak van Palm: lichte karamelsmaken
met een honingachtige malsheid.		
IJ Zatte 8%
€ 4,75 		
Het is een stevig goudgeel bier met
Apple Bandit Cider 4,5%
€ 3,50
een geur van vers fruit en hier en daar
Verfrissend, licht alcoholisch drankje, op
een vleugje graan. De smaak is lichtzoet
basis van vruchtensap. Het belangrijkste
en eindigt in een fijne droge afdronk.
verschil met bier is dat in het brouwproces
		
de zetmeelbron gekookt wordt om de
IJ I.P.A. 6,5%
€ 5,00 suikers “vrij” te krijgen.		
Klassieke I.P.A. Waarbij tijdens het
		
rijpen extra hop is toegevoegd wat
Kriek Lambic 3,2%
€ 3,70
zorgt voor een fruitige, bittere afdronk
St.Louis Kriek is een lekker zoet biertje.
die lekker lang blijft hangen.
Dankzij de krieken en de jonge lambiek
proef je meteen de natuurlijke, frisse en
Wisselfles zie krijtbord.
zoetzure smaak.

Affligem Trippel 8,5%
€ 4,50
Licht amberkleurig abdijbier.
De afdronk is hoppig met een droog,
kruidig citrusbittertje.

Alcoholvrij bier
Heineken 0.0 0%
Heineken 0.0 is verfrissend met de karakteristieke fruitige tonen
van de Heineken A-gist en een zacht moutige body.

€ 3,00

Erdinger Alkoholfrei 0,4%
Erdinger Alkoholfrei heeft een volle smaak van tarwemout, het is
een romig bier en heeft een frisse en korte afdronk.

€ 3,00

Amstel Radler 2%
Radler is een drank die voor de helft uit bier en voor de helft uit
limonade bestaat.

€ 3,30

