
BORRELEN

BIEREN &  
GEDISTILLEERD

PORTIE OLIJVEN  |  €5,25

PORTIE KAAS  |  €5,50

NOOTJES  |  €3,50

ZOUTJES  |  €3,50

VEGAN BITTERBALLEN** 
€8,50

FRITES VAN ZOETE  
AARDAPPEL  |  €8,00 
met truffelmayonaise

KAASLOEMPIA’S  |  €8,50

BITTERBALLEN  |  €8,50

TORPEDOGARNALEN  |  €11,00

OM TE DELEN
BREEKBROOD  |  €8,50 
met diverse dips

EMPANADA’S KIP  | €10,50 
met zoete chilisaus

VEGAN EMPANADA’S  |  €10,50 
met zoete chilisaus

NACHO’S  | €10,75 
met tomatensalsa, kaas,  
crème fraîche en lenteui

KLEINTJE BORREL  |  €12,50 
Oude kaas, fuet, olijven en  
gerookte amandelen

Borrelplank  
‘De Rietschans’
Een gevarieerde borrelplank met Old 
Amsterdam, fuet, olijven, gerookte 
amandel, oude kaasloempia’s, 
bitterballen, torpedo garnalen, 
empanada’s, gamba’s, brood en dips.
 

Vegetarische snackplank
Een gevarieerde borrelplank met 
Old Amsterdam, olijven, gerookte 
amandel, oude kaasloempia’s,  vegan 
bitterballen, vegetarische kipnuggets, 
rauwkostspiesje met kerriedip, 
empanada’s, bread en dips.

VANAF 2 PERSONEN

ALCOHOLVRIJ BIER
Heineken 0.0%  |  €4,75 
Brand weizen 0.0%  |  €4,25
Bird Brewery ‘Non Alk” 0.3%  |  €4,75
Amstel radler 0.0%  |  €4,25 

TAPBIEREN
Brand pilsener: 
18cl  |  €2,90
25cl  |  €3,50
50cl  |  €6,75

Brand weizen  |  €5,00
 
Heineken pilsener : 
18cl  |  €2,75
25cl  |  €3,25
50cl  |  €6,25
 
BIER OP FLES
Affligem Blond  |  €5,25
Affligem dubbel  |  €5,25 
Affligem tripel  |  €5,25 
IPA Lagunitas  |  €5,25
SOL  |  €5,25

Bird Brewery ‘Zwaanzinnig’  |  €5,25
Duvel  |  €5,25

GEDISTILLEERD
Gin v.a.  |  €5,50
Rum v.a.  |  €5,50 
Wodka v.a.  |  €5,50 
Likeuren v.a.  |  €5,50
Whiskey v.a.  |  €5,50 
Cognac v.a.  |  €5,50 
 
BINNENLANDS GEDISTILEERD
Jenevers  |  €4,50 
Corenwijn  |  €4,50 
Beerenburg  |  €4,50 
Vieux  |  €4,50 

PORT / SHERRY / VERMOUTH
Witte port  |  €5,50 
Tawny port  |  €5,50 
Ruby port  |  €5,50 
Vintage port  |  €7,50 
Vermouth  |  €5,50 
Sherry  |  €5,50

Bird Brewery
Voor elke geschonken liter van het bier van 
de BIRD BREWERY  planten zij één boom.
Als snelgroeiende brouwerij wordt de 
impact dat je maakt steeds groter. In 2019 
besloot BIRD BREWERY daarom 10.000 
bomen te planten om de uitstoot van de 
afgelopen jaren te compenseren én natuur 
te creëren. Dit is een van de mooiste 
samenwerkingen in de wereld van het bier.
Daarnaast is het ook nog eens een verdomd 
lekker biertje!

Wij schenken:
“Zwaanzinnig” (4,5%)  Een doordrinkbaar 
Witbier  vol tarwemout, fruitige geuren en 
tropische hoppen. Laag alcoholisch en zeer 
verfrissend: perfect voor de warme dagen!

“Non Alk” (0,3%) Een frisse, dorstlessende 
White IPA met slechts 0,3% alcohol. De mix 
van gerst, tarwe en havermouten, flinke 
dosis hop en een nieuwe gist geven het bier 
een heerlijke strakke en frisse smaak. Een 
bier om op elk moment te verschalken!

* vegetarisch  ** kan ook vegan

all day
long €15,50 p.p.
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Wijn 
WIT

HUISWIJNEN
Costières de  
Pomerols (fr) 
Sauvignon blanc
Glas  |  €4,50
Karaf 0.5 L.  |  €14,75
Fles  |  €22,25

Les Hauts de Median (fr) 
Chardonnay-viognier
Glas  |  €4,75
Karaf 0.5 L.  |  €16,75
Fles  |  €26,00

KAARTWIJNEN
Cuvée thetis
Picpoul de pinet
Glas  |  €5,25
Fles  |  €28,50
 
Chablis, Chateau  
Chemilly (fr)
Chardonnay
Glas  |  €6,75
Fles  |  €36,50
 
Sancerre,  
Pierre Breivin (fr) 
Sauvignon blanc
Glas  |  €7,75
Fles  |  €42,50
 
Schloss Proschwitz (de) 
Grauburgunder
Glas  |  €7,25
Fles  |  €40,50
 
Peter Zemmer (it) 
Pinot bianco
Glas  |  €5,75
Fles  |  €31,00
 
Pouilly Fuissé,  
Louis Jadot (fr)
Chardonnay
Glas  |  €8,75
Fles  |  €48,50

ZOET
Édouard Kressman (fr) 
Sémillon moelleux
Glas  |  €4,50
Fles  |  €22,25

ROOD

HUISWIJNEN
Mondevin (fr) 
Merlot
Glas  |  €4,50
Karaf 0.5 L.  |  €14,75
Fles  |  €22,25 

Preignes le Vieux (fr) 
Mourvèdre, Syrah,  
Grenache, Carignan
Glas  |  €4,75
Karaf 0.5  |  €16,75
Fles  |  €26,00 

KAARTWIJNEN
Bardolino,  
Cesari Essere (it) 
Molinara, Rondinella
Glas  |  €5,25
Fles  |  €28,50
 
Rioja, Crianza  
el Meson (es) 
Tempranillo
Glas  |  €5,50
Fles  |  €29,50

Weingut Bischel (de) 
Dornfelder
Glas  |  €5,75
Fles  |  €31,00

Cotes du Rhône,  
e. Guigal (fr) 
Grenache, Syrah, Mourvèdre
Glas  |  €6,75
Fles  |  €36,50

Bourgogne, Louis Jadot (fr)
Pinot noir
Glas  |  €7,75
Fles  |  €42,50

Mouton Cadet Réserve Saint- 
Emilion, Baron Philippe de  
Rothschild (Fr) 
Merlot, Cabernet franc,  
Cabernet sauvignon
Glas  |  €8,75
Fles  |  €48,50

ROSÉ

HUISWIJN 
Mondevin (fr) 
Grenache, Cinsault
Glas  |  €4,25
Karaf 0.5 L.  |  €14,75
Fles  |  €22,25 

Cotes de Provence,  
Sables D’azur (fr) 
Grenache, Syrah
Glas  |  €5,75
Fles  |  €31,00

MOUSSEREND

Cava Brut (es) 
Glas  |  €5,75
Fles  |  €32,50 

Champagne  
Reservé Brut (fr)
Glas  |  €9,00
Fles  |  €49,50

ALCOHOLVRIJE WIJN

Wit 0.0%  |  € 4,75 
Rood 0.0%  |  € 4,75 
Rosé 0.0%  |  € 4,75 
Mousserend 0.0%  |  € 5,75

COCKTAILS


