Alcoholvrij/arm bier

Koffie/Thee
Koffie
Espresso enkel/dubbel
Cappuccino
Latte macchiato
Caffeinevrije varianten
Havermelk
Thee van het Konkeltje

2,8
2,8/3,8
3,2
3,8
+ 0,5
+0,5
2,8

~Zwarte thee / Grootmoeders
Eigen melange van het Konkeltje van 6
verschillende zwarte theeën
~Witte thee/ VOC melange
Witte thee met rode pepertjes en zoete
stukjes van mango, peer en bloesem.
~Kruiden thee/ Weer en Wind
Frambozenblad, venkel, bramenblad,
aardbeiblad, zonnenanijs,
rozenbottelschil, appel, hazelnootblad,
melisseblad, koningskers, vlierbessen,
pepermunt en diverse bloesems
~Rooibos
Frisse thee met vlierbessen,
duindoornschil & citrusschillen
~Groene thee/Van Gogh melange
Een heerlijke combinatie met groene
thee, gele rozenknopjes, ginko,
lemongrass en korenbloembloesem

Verse kruidenthee

3,5

~Munt of gember-sinaasappel

Grolsch

3,0

Pils (0,0%)

Grolsch radler

3,5

Vrijwit Brouwerij 't IJ

4,9

I.P.A. Brouwerij 't IJ

4,9

Citroen, zoet, (0,0%)
Citroen, kruidig (0,5%)

Fruitig met een stevig bittertje (0,5%)

Bier
Hertog Jan 0,25/0,45

Pils van de Tap (5,1%)

3,1/5,2

Liefmans Fruitesse

4,2

Beach Boy, Pontus

5,3

Blanche de Namur

4,0

Elser, Naeckte brouwers

4,9

Brouwerij ’t IJ IJwit

5,3

Franziskaner weizen 0,5l

5,5

Gin weizen, gebr. door vrouwen

5,5

Blondgenoot, Den Duiyk (Zwols)

5,3

Pieremegoggel Homeland

5,5

Kriek bier, zoet, mousserend (3,8%)

Tropische lager, gebrouwen met
exotische Motueka en Wai-iti hoppen met
tonen van tropische en citrusvruchten
(4,7%)
Heel fris witbier, citrus (4,5%)

Oud Hollands kuytbier(wit) met haver,
grasachtig bouquet, aangevuld met frisse
citrus (5,5%)
Witbier, lichttroebel, kruidig (6,5%)

Kruidig, sprankelend, lichtzoete afdronk

Frisdrank
Cola/cola light/sinas/bitter lemon
2,6
tonic/Ice tea/appelsap/sinaasappelsap
rivella/chocomel/Sourcy rood/blauw

Ginger Beer Bundaberg
3,8
Jarritos guave tropisch frisje op ijs 3,9
IJsthee
3,5

Bootgemaakt met hibiscus en citroengras

Wijn
Rosé: Grenache Frankrijk

4,2/20,5

Wit: Pinot grigio Italië

4,2/20,5

Zachte aanhoudende smaak, frisse
frambozen, aardbeien

Sappige mild droge wijn, heerlijk bij
salades

Wit: Chardonnay Frankrijk

4,4/22,0

Rood: Primitivo Italië

4,2/20,5

Tropisch fruit, perfecte balans tussen vol
en fris, zacht droge afdronk
Soepel, zacht en een mild karakter.

Frisse weizen met gin kruiden;
jeneverbes, koriander en citrusschil

Licht bitter, kruidig, ongefilterd (5,8%)

Niet alledaagse Saison. Droog, kruidig,
peperig, hoppig, fruitig door de hibiscus.
Toegankelijk maar gelaagd en complex
voor de fijnproever (5,9%)

Sunshine shake pontus

4,9

Brouwerij ’t IJ I.P.A.

5,3

Naeckte non, Naeckte brouwers

4,9

New England I.P.A. Een heerlijk fris en
hazy bier vol met hoparoma's van
tropisch fruit, perfect voor een hete
terrasdag (4,8%)
Grapefruit, bloemen, bittertje (6,5%)

Dubbel, traditioneel abdijbier gebrouwen
met caramel-, chocoladetonen en een
bitterzoete afdronk (7,5%)

Spice Cowboy, Den Duiyk (Zwols) 5,5
Wild West tripel, Fris, subtiel zoet
(7,4%)
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