Borrel
Slagroom
Bonbon

Warme dranken
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Macchiato Caramel
Macchiato Vanille
Macchiato Hazelnoot

€ 2,30
€ 2,20
€ 2,60
€ 2,40
€ 2,70
€ 2,70
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10

Thee

€ 2,30

Verse munt thee

€ 2,60

Warme Chocomel
Warme Chocomel

€ 2,50
€ 3,00

Hot Chocs

€ 5,40

bijzondere thee, zelf te kiezen uit
onze thee-molen
Heerlijke thee van munt

met slagroom

warme chocomel met
een likeur naar keuze en slagroom

Boskoffie

€ 2,80

Boscappuccino

€ 2,90

Bosmacchiato

€ 3,20

Irish Koffie

€ 5,20

French Koffie

€ 5,20

Spanish Koffie

€ 5,20

Koffie met
Schrobbeler

€ 5,20

Fristi
Chocomel
Ranja

€ 2,30
€ 2,30
€ 1,00

Ice tea
Ice tea green
Ginger Ale
jus d’orange
appelsap
Verse jus

€
€
€
€
€
€

Koffie met een borreltje
en een bonbon
Cappuccino met een borreltje
en een bonbon
Macchiato met een borreltje
en een bonbon
Koffie met Whiskey,
slagroom en een bonbon
Koffie met Grand Marnier,
slagroom en een bonbon
Koffie met Tia Maria,
slagroom en een bonbon

Koffie op een plankje met
Schrobbeler en een bonbon

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Tonic
Bitter Lemon
Rivella

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40

Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood

€ 2,40
€ 2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,20

Borrels & Likeuren
Jonge jenever

€ 3,10

Oude jenever

€ 3,10

Vieux

€ 3,10

Jägermeister

€ 3,10

Limoncello

€ 3,10

Schrobbeler

€ 3,10

Likeur 43

€ 3,60

Bacardi

€ 3,60

Contreau

€ 3,60

Bailey’s

€ 3,60

Wodka

€ 3,60

Whiskey (Jack Daniels)

€ 4,10

Whiskey (Paddy)

€ 4,10

Amaretto

€ 3,60

Grand marnier

€ 3,60

Tia maria

€ 3,60

Cognac

€ 4,60

Smoothies
Smoothie Blauwe Bessen

€ 4,20

Smoothie Mango/Aardbei

€ 4,20

Smoothie Aardbei/Banaan

€ 4,20

Cocktails
Bos on the Beach

€ 6,50

Viva la Boscafe

€ 6,50

Limoncello, Gin, 7-up, Citroen, Munt

Rode wijn, Fanta, Likeur 43,
Sinaasappel, Citroen

Woody Marry

€ 6,50

Bosmopolitan

€ 6,50

Amaretto, Ice Tea, Grenadine,
Tonic, Citroen

Cointreau, Spa Rood, Ice Tea,
Munt, Citroen, Komkommer

Gin Tonic ‘The Natural’
Tanquery London dry Gin en Royal Club Tonic

€ 6,00

Borrelkaart
Bittergarnituur
Met bikkelsaus
9 stuks
18 stuks
27 stuks

€ 4,90
€ 9,40
€ 14,00

Bourgondische bitterballen

€ 6,60

Mini loempia’s met chilisaus

€ 4,80

Kaasloempia’s met mosterdmayo

€ 6,20

Krokante gamba’s met chilisaus

€ 5,20

Tortilla

€ 8,80

Broodplankje

€ 4,40

Knoflookbrood

€ 4,60

Breekbrood

€ 6,60

8 bourgondische rundvleesbitterballen,
geserveerd met grove mosterd, nacho’s en salsasaus

11 stuks

11 stuks

6 stuks

Uit de oven met kaas, tomaat, rode ui,
tomatensalsa, crème fraîche en guacamole
Extra: Pittig gehakt +1,00

3 soorten brood geserveerd met kruidenboter,
aioli en tomatentapenade

7 stuks knoflookbrood geserveerd met
tomatentapenade en kruidenboter
Extra: grana padano +1,00

Brood ingelegd met jonge kaas en kruiden,
geserveerd met chili-tzatziki en tomatentapenade

Bieren
BLOND
La Trappe Blond

6,5% | 0,33 l

€ 3,90

Dit sprankelende goudblonde bier heeft een aromatische,
fruitige en frisse geur. De smaak is licht moutig en licht zoet.
Een uitgebalanceerde mix van complexiteit en eenvoud.
La Trappe blond gist licht na op de fles.

Leffe Blond

6,6% | 0,33 l

€ 4,00

Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier waar een vleugje
bitterheid doorschemert. Door het gebruik van Bleekmout heeft
hij een lichte, zonnige kleur die je ook bij de betere pilsbieren
terug vindt. Hij is elegant, zacht en fruitig. Maar toch zorgt een
zweem van bittere sinaasappel voor een pittige afdronk.

Brugse Zot blond

6,0% | 0,33 cl

€ 3,70

Brugse Zot is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en
een fruitig en kruidig aroma. Het bier wordt gebrouwen met vier
verschillende moutsoorten en twee aromatische hopvariëteiten
die het bier een unieke smaak geven.

Maneblusser

5,8% | 0,33 cl

Brouwerij Het Anker besloot voor de Mechelaars een vlot
drinkbaar stadsbier te brouwen, dat toch voldoende pit in zich
heeft om met volle teugen van te genieten. Er werd gekozen voor
de Maneblusser: een blond bier van 5,8%, met een licht citrus
aroma en een fijne afdronk, gebrouwen volgens de traditionele
methode van hoge gisting.

€ 4,00

Bieren
ZWAAR BLOND
La Chouffe

8,0% | TAP

€ 4,10

La Chouffe is een niet gefilterd blond bier dat nagist.
Het is een aangenaam fruitig, gekruid met koriander
en heeft een lichte hop smaak.

Duvel

8,5% | 0,33 l

€ 4,20

Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een
verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter. Het aparte
brouwproces, dat zo’n 90 dagen duurt, garandeert een pure stijl,
een delicate pareling en een aangename alcoholzoete smaak.

Cornet

8,5% | 0,33 l

€ 4,20

Cornet is een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting
in de fles. Proef de volmondige warme smaak en unieke vanilletoets, resultaat van snippers eikenhout die toegevoegd worden
tijdens het brouwen. Geniet van de lange afdronk met zachte
bitterheid. Een bier voor ridders van de goede smaak.

Augustijn

8,0% | 0,33 l

€ 4,00

Augustijn Blond is een vol en rijk abdijbier dat amberkleurig is.
De subtiele hoppige smaak met een moutige ondertoon heeft
lichte accenten van vanille en fruit. De zachte afdronk is vrij lang
en word uiteindelijk een aangename zachte bitterheid. Dankzij
verbeteringen aan het originele recept kunt u nu genieten van dit
goud-amberkleurige bier met een mooie schuimkraag.

Omer

8,0% | 0,33 l

Traditional blond is een overheerlijk bier van hoge gisting met
nagisting op de fles. Omer dankt zijn fijn, fruitig aroma en subtiele
bitterheid aan de zorgvuldig geselecteerde grondstoffen zoals de
beste gerst mout uit de Loirestreek en drie aromatische
hopsoorten uit Tsjechië, Slovenië en Duitsland.

€ 4,50

Bieren
QUADRUPEL
La Trappe Quadrupel

10% | 0,33 l

€ 4,50

De Quadruppel is het zwaarste bier van de La Trappe met en
prachtige amberkleur. De warme, intense smaak is vol en goed
gebalanceerd. Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam bitter
met en zoete afdronk. Quadruppel gist na op de fles en heeft
aroma’s van onder andere banaan, amandel en vanille.

Straffe Hendrik Quadrupel

11% | 0,33 l

€ 4,80

Gebrouwen met een geraffineerde melange van speciale mouten
krijgt het bier een complex karakter, dat een zuivere droogheid
combineert met toetsen van koriander, donker fruit, anijs en
geroosterde kastanje. De afdronk is licht stroperig. Dankzij de
hergisting op de fles wordt een levend bier gecreëerd dat een
smaak evolutie kent over meerdere jaren.

STOUT & PORTER
Guinness

€ 4,00

4,2% | BLIK 0,33 L

Rijk en romig. Kenmerkend zwart. Fluweelzachte finish.
Dit iconische bier wordt gedefinieerd door pure harmonie.
Slok na slok volgen zoete bitters elkaar op, aangevuld door
de geroosterde smaak van de gerst. Het geheel wordt
gecomplementeerd door de kenmerkende witte schuimkraag
welke aroma’s toevoegt die perfect harmoniëren met het bier.

Jopen Oost-Indië Porter

6,5% | 0,33 l

Oost Indië Porter is het zusje van de bierstijl stout. Porter heeft
iets minder droge roast smaken en wat meer chocolade-achtige
smaken. Waar stout wordt gezien als de espresso onder de koffie,
is Porter de cappuccino.

€ 5,00

Bieren
WIT BIER / WEISSBIER
La Trappe Witte Trappist

5,5% | 0,33 l

					
0,50 l
Het
eerste en enige Trappisten witbier ter wereld.
Uitsluitend gebrouwen met water, tarwemoet, gerstemout,
gist en hop. Er worden geen kruiden toegevoegd. De saphirhop
geeft het bier een citrusachtige geur. Een echte dorstlesser voor
de zomerdagen, maar waar men zeker ook in de andere
seizoenen volop kan genieten.

Erdinger

€ 3,80
€ 5,00

€ 5,00

5,3% | 0,50 l

Troebel, strokleurig weissbier met een stevige, witte
schuimkraag. Erdinger Weissbier heeft aroma’s van banaan
en kruidnagel en een frisse, heldere smaak met een lichte
bitterheid in de afdronk.

Paulaner Hefe-weissbier

5,5% | 0,50 l

€ 5,00

Paulaner Hefe Weisse is een troebel geelbruin bier met een
dikke witte schuimkraag. Het bier heeft een sterke frisse citrus
geur. Paulaner Hefe Weisse heeft een fluweelzachte smaak met
tonen van gist en banaan. Het bier heeft een lange vrij droge
afdronk met een lichte bitterheid.

Texels Skuumkoppe

6% | 0,30 l

€ 4,00

De trots van Texels, tarwebier waaraan diverse hopsoorten
en de karakteristieke bovengisting een vollere smaak geven
dan aan ander witbier. Donker witbier: het dankt zijn naam
aan de witte koppen op de golven van de ruige zee.

ZOMERBIEREN
Corona

4,6% | 0,33 l

€ 4,20

Corona is een Mexicaans, zeer verfrissend bier in de transparante
fles met gescreend etiket, wordt ijskoud en rechtstreeks uit de
fles gedronken met een partje limoen in de hals. Corona behoort
tot de vier meest gedronken bieren in de wereld.

Desperados

5,9% | 0,33 l

Desperados is een unieke combinatie van een premium pils
en een kick van tequila flavour! Het bier waar Desperados van
gemaakt wordt is lager bier. Het heeft een volle, verfrissende
maar vooral bijzondere smaak.

€ 4,20

Bieren
DUBBEL
La Trappe Dubbel

7,0% | 0,33 l

€ 3,90

La Trappe dubbel heeft een diepe, bruine kleur en een mooie,
beige schuim. Door het gebruik van karamelmout ontstaat een
zacht aromatisch, karamelachtig karakter. De smaak is volmoutig
en een tikkeltje zoet. La Trappe Dubbel is zacht om te drinken
maar toch een ‘body’ en een volle smaak.

Leffe Dubbel

6,5% | 0,33 l

€ 4,00

Leffe dubbel heeft een volle lichtzoete en moutige smaak
van vanille, kruidnagel, toffee en karamel met een drop achtige
achtergrond.

Grimbergen Dubbel

6,5% | 0,33 l

€ 4,00

Het zoet-bitter bier met een veel volheid en toetsen van karamel.
Het is een heel rijk bier met een dubbele gisting. De mengeling
van verschillende moutsoorten geeft Grimbergen dubbel deze
typische dieprode “Bourgogne” kleur.

Westmalle dubbel

7,0% | 0,33 L

Westmalle dubbel is een donker, roodbruin trappistenbier
met nagisting in de fles. De smaak is rijk en complex,
kruidig en fruitig, met een fris bittere finale.

€ 4,20

Bieren
TRIPEL
La Trappe Tripel

8,0% | 0,33 l

€ 4,30

Fruitige geuren van perzik en abrikoos gecombineerd met een
bloemige geur. La Trappe Tripel is een klassiek trappistenbier met
een krachtige en volle smaak. Daarnaast heeft het bier een kandijzoet en lichtmoutig karakter. De La Trappe Tripel heeft een bitter en
licht droge afdronk.

Tripel Karmeliet

8,4% | 0,33 l

€ 4,50

Tripel Karmeliet heeft niet alleen een heerlijke smaak maar
ook een heerlijke geur. De geur is aantrekkelijk door vanille
en bruine suiker. Daarnaast heeft het bier veel fruitigheid van
perzik en banaan. In de smaak overheerst in eerste instantie
de hop. Dit geeft het bier kracht en pit. Neem even de tijd en
de zoete smaak, die we kennen van de geur komt terug.

Tripel LeFort

8,8% | 0,33 l

€ 4,50

Tripel LeFort is een goudblond bier dat zich onderscheidt door
zijn frisheid, fruitig aroma en een mooie zachte en volle smaak.
De hoge gist die voor dit bier gebruikt wordt resulteert in een bier
met een vanille kruidnagelaroma en tegelijk een fruitige smaak
van bananen en rode appels. Aangename toetsen van citrus,
limoen en rozen maken het bier evenwichtig en tegelijk complex.

Paix Dieu Tripel

10,0% | 0,33 L

€ 5,00

Dit tripel bier is goudkleurig en mooi troebel. Het heeft een
mooie romige en standvastige schuimkraag. In je glas onthult zich
een complex, fruitig en kruidig aroma van hop, mout, gist en vanille.
In je mond proef je zachte hop achtige smaken, met tonen van
koriander, gist, fruit en verschillende specerijen.

Bieren
IPA
Jopen Mooie Nel IPA

6,5% | 0,33 L

€ 4,50

Jopen Mooie Nel is een IPA met veel Amerikaanse hop die zorgt
voor bitterheid met veel fruitige tonen. IPA werd in de tijd van lange
zeereizen extra zwaar gebrouwen en extra gehopt zodat het in de
koloniën gedronken kon worden. Jopen Mooie Nel IPA is vernoemd
naar het water tussen Haarlem en Spaarndam. Deze IPA wordt
buiten Nederland North Sea IPA genoemd.

Brouwerij ’t IJ IPA

7,0% | 0,33 L

€ 4,50

Onze I.P.A. is een donkerblond bier met een uitgesproken
hopsmaak. De afkorting staat voor India Pale Ale. Dat is een
oorspronkelijk Engelse bierstijl die ontstond toen de Engelse
ales een hoger alcoholpercentage en steviger hoprecept kregen.
Zo overleefden ze de scheepsreis naar de koloniën beter. In onze
I.P.A. hebben we niet alleen tijdens het brouwen, maar ook tijdens
het rijpen hop aan het bier toegevoegd. Dat zorgt voor heerlijke
aroma’s van grapefruit en bloemen. Een bier met een fruitige,
bittere afdronk die lekker lang blijft hangen.

Lagunitas american IPA

6,2% | 0,33 L

€ 5,50

Amerikaanse import! Lagunitas IPA is een ‘Ruthless IPA’, een India
Pale Ale met een krachtige, maar toch gebalanceerde smaak.
Dit is een bier dat eigenlijk altijd kan. Lekker op het terras.
Vooral lekker bij de barbecue en bij eten met wat pit.

AMBER BIER
La Trappe Isid’or

7,5% | 0,33 L

€ 4,30

Ongefilterd, lichtzoetig amberbier met een note van karamel,
dat nagist op de fles en een volle zacht-bittere smaak
en een fruitige afdronk heeft.

Gouden Carolus ambrio

8,0% | 0,33 L

Dit bier met en alcoholgehalte van 8,0% en een diepe amber kleur
heeft een zware geur die precies overeenkomt met de smaak.
Karamel voert de boventoon.

€ 4,50

Bieren
PILS
Veltins 4,8% 		
0,25
				0,50

L
L			

Veltins wordt natuurzuiver gebrouwen, met vers geoogste hop,
het zachte bronwater en de fijnste zomergerst. Dit geeft Veltins
die lekkere frisse smaak. De stevige volle schuimkraag maakt het
genieten compleet.

Hertog Jan (fles)

5,1% | 0,30 L

€ 2,40
€ 4,70

€ 2,60

Alleen de rijkste mout, de mooiste hop en kristalhelder natuurzuiver
water uit de Eiffel zijn goed genoeg. Dankzij deze ingrediënten en
natuurlijk de kunde van de brouwers krijgt het bier die prachtige
gouden kleur en vormt het een mooie, volle schuimkraag.

RADLER
Veltins Radler

€ 2,60

2,4% | 0,30 L

Veltins Radler is een verfrissende biermix bestaande uit
50% Veltins pilsener en 50% citroenlimonade.

Hoegaarden radler

2,0% | 0,30 L

€ 3,00

Zo’n frisse Hoegaarden Radler, dat is de zachtheid van het
Hoegaarden witbier gecombineerd met vruchtensap van
natuurlijke oorsprong. Dit is Hoegaarden Radler Lemon & Lime
met citroen- en limoensap.

LAAG ALCOHOLISCH
Van Moll Wanderlust

2,0% | 0,33 L

€ 4,50

Toch een bier drinken als er nog iets serieus op de agenda staat?
Wanderlust is de naam. Twee procent alcohol dus geen probleem
en zo drink je toch een bier met smaak. Lekker hoppig en fruitig
met een verfrissende afdronk.

Vedett extra session (IPA)

2,7% | 0,33 L

Het eerste dat opvalt wanneer je dit gouden, licht troebel bier ruikt,
zijn de krachtige, frisse aroma’s van citrus en dennenhars. Het bier
heeft een lichtzure aanzet, die zich nadien ontwikkelt tot een frisse
bitterheid die lang blijft hangen in de mond. Een echte ervaring
voor de smaakpapillen.

€ 4,00

Bieren
ALCOHOLVRIJ / ALCOHOLARM
Lindeboom Radler

0,0% | 0,30 L

€ 2,60

Deze Radler bevat uitsluitend natuurlijke grondstoffen. gebrouwen
met kristalhelder water uit eigen bron en gecombineerde met sprankelend citroenwater. Deze Radler 0.0 is lichtzoet en fris van smaak.
De ultieme verantwoorde dorstlesser.

Wieckse Witte

€ 2,60

0,0% | 0,30 L

Wieckse Witte is een heerlijk verfrissend witbier met een zachte
afdronk, zonder alcohol. Het heeft de karakteristieke zachte
smaak van witbier en bevat bovendien 40% minder calorieën
dan de alcoholhoudende variant. Dus altijd goed!

Wieckse Radler Rood fruit

0,0% | 0,30 L

€ 2,60

Wieckse Radler Rood Fruit 0.0% is een natuurlijke mix van
alcoholvrij witbier, rood vruchtensap en sprankelend
citroenwater. Deze unieke mix combineert de zachte smaak
van witbier met de zoete smaak van rode vruchten als
vlierbessen, kersen en frambozen.

Erdinger alcoholvrij

0,5% | 0,50 L

€ 5,00

Heeft het aroma en de volle body van een gewone Erdinger.
Een zeer geslaagd alcoholvrij bier met bovendien mooie
isotonische waarden. Lekker Duits tarwebier met een frisse,
heldere smaak en een lichte bitterheid in de afdronk.

Sportzot

0,4% | 0,33 L

Sportzot is het eerste alcoholvrije speciaal bier met smaak uit
België. Als basis wordt de bekende Brugse Zot blond gebruikt,
die gebrouwen is met 4 verschillende moutsoorten en
2 aromatische hopvariëteiten.

€ 3,80

Bieren
ROSÉ / FRUITBIEREN
Rosé Max

4,5% | 0,25 L

€ 3,60

Dit bier is gebrouwen op basis van tarwebier, bestaande uit 70%
gerstemout en 30% tarwe en is verrijkt met natuurlijk frambozensap en natuurlijke aroma’s. Het bier heeft een zacht-rode kleur en
een aangename frambozengeur. Zijn fruitig-zoete en verfrissende
smaak doet u verlangen naar een lange, warme zomer!

Kriek Max

3,5% | 0,25 L

€ 3,60

Kriek Max bestaat voor 25% uit krieken, hierdoor heeft het bier
een heerlijke kersensmaak. Het bier heeft een prachtig donkerrode kleur. Verder heeft het bier een heerlijk volle smaak en veel
fruitige tonen. Door deze smaken is deze kriek erg populair en
heeft jaren geleden een prijs gewonnen voor de beste Kriek.
Verder is het bier van spontane gisting, dit is bij vrijwel alle
Krieken van toepassing.

Liefmans

3,8% | 0,30 L

€ 3,60

Dit sprankelende aperobier met zijn lichtrode kleur komt
helemaal tot zijn recht in het stijlvolle, maar speelse Liefmans
glas. Geniet van de frisse en intense smaak van aardbeien,
frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. Op echte krieken
gerijpt rood Belgisch fruitbier. Zacht mousserend verfrissend en
aangenaam zoet.

Kasteel Rouge

8,0% | 0,33 L

Voor onze Kasteel Rouge gebruiken we Kasteel Donker als
moederbier. Dit ‘fruitige’ bier is een prima cocktail of aperitief
op een zonnig terras. Een bier voor de liefhebbers van zoete
kersen met een overweldigend aroma. Het fruit overvleugelt
de mout waaraan evenwel toetsen van chocolade en peper
herinneren. Verrassend licht verteerbaar voor een vrij sterk bier.

€ 4,00

Bieren
BARLEY WINE
De Prael Barley Wine

9,6% | 0,33 L

€ 5,50

Amberkleurig bier, beetje nevelig, weinig schuim. Geur is zoet,
karamel, marsepein en alcoholisch. Smaak is plakkerig zoet
en je proeft de zoetheid en warmte van de alcohol.

Eindbaas Barley Wine

10,5% | 0,33 L

€ 5,50

De collab van Van Moll met De Natte Gijt een dikke Barley Wine.
Bramen, rijp rood fruit, moutig. Zoetig en gemiddeld bitter.

SPECIAL
Gouden Carolus
whisky infused

11,7% | 0,33 L

€ 5,50

Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark werd
verrijkt met een infusie van Gouden Carolus Single Malt whisky.
Dit resulteert in een uniek bier: krachtig en volmondig met
subtiele toetsen van vanille, eikenhout en chocolade.
Een keizerlijk brouwsel om te koesteren.

Cuvée de Château

11,0% | 0,33 L

Cuvée du Château evenaart de smaak van een tien jaar
gerijpte Kasteel Donker. De smaak van het bier neigt naar
porto. Deze ‘premier cru classé’ werd ontwikkeld op basis
van een ‘quadrupel’. In dit type sterk, zoet tot bitter donkerbruin
bier geeft de mout de boventoon aan. De Cuvée du Château
heeft de kenmerken van gemaderiseerd bier, met eerst toetsen
van geroosterde en gekarameliseerde mout, gevolgd door
een delicaat hopbitter in de afdronk. Een volwaardig
gastronomisch bier.

€ 5,50

Bieren
DONKER / OVERIG
Gouden Carolus classic

8,5% | 0,33 L

€ 4,50

Dit “Groot Keizersbier” wordt nog steeds in de Mechelse brouwerij
Het Anker gebrouwen. Donkere, zeer evenwichtig gedoseerde
karamel- en aromatische mouten zorgen, in combinatie met een
traditionele hoge gisting, voor een uniek bier dat de warmte van
wijn en de frisheid van bier verenigt.

Hertog Jan Grand Prestige

10,0% | 0,33 L

€ 4,60

De Grand Prestige, gebrouwen met wel vier verschillende
mouten, wordt ook wel omschreven als gerstewijn. In de rijpe,
volle smaak laten bitter en zoet zich opmerkelijk goed onderscheiden. De smaak is een wisselend palet van geroosterde
mout, een vleugje karamel, kruidig en volmondig en in de afdronk
proef je een aangename bitterheid met een tikje zoet. Het aroma
is heerlijk fruitig.

Wisselkrat
De wisselkrat is een krat die 2 of 3 verschillende bieren bevat. Iedere
keer gaat er een ander bier in en het is elke keer een verassing. Laat
je verrassen met een biertje buiten onze vaste kaart om.

Seizoensbieren
Tijdens het jaar door zijn er verschillende seizoenen.
De verschillende seizoenen brengen verschillende bieren op fles en
tap. Vraag aan een van de bedieningsmedewerkers welke bieren we
op dit moment extra hebben en laat u verrassen door het seizoen.

Wijnen
De gehele Khipu serie komt uit de Central Valley in Chili.
De naam “Khipu” staat voor het communicatiesysteem ontwikkeld
door de Inca’s, bestaande uit een serie van geknoopte koorden.

per glas | per fles

Khipu Sauvignon Blanc
Central Valley Chili

€ 3,60

€ 17,50

€ 3,60

€ 17,50

€ 3,60

€ 17,50

€ 3,60

€ 17,50

€ 3,60

€ 17,50

Stuivend, sappig en fris. Bleke citroenachtige kleur.
Aroma’s van passievrucht en grapefruit.
Droge ‘crispy’ wijn.

Khipu Chardonnay
Central Valley Chili

Vol, rond, romig en fruitig. Goudgeel van kleur.
Geuren van meloen en perzik. Vol en droog.

Khipu Rose

Central Valley Chili
Fruitig, sappig en fris. Licht roze van kleur.
Aroma’s van aardbeien en frambozen.
Gemaakt van de Merlot druif.

Khipu Merlot

Central Valley Chili
Rond, fruitig en sappig. Donkere violet kleur.
In de geur zwarte kersen en pruimen.
Mondvullend, soepel en met een lange afdronk.

Khipu Cabernet Sauvignon
Central Valley Chili

Vol, fruitig en krachtig. Diepe granaatrode kleur.
Aroma’s van rood fruit en zoete kruiden.
Mooie aangename balans tussen de fruittonen en de zuren.

Wijnen
PER FLES ROOD
Finca malbec Reserva

€ 28,50

Een intens helder kersenrode wijn, met rijpe aroma’s van
zwarte bes en met een drop en munt afdronk.
Mooi zacht met smaken van pruimen, chocolade en vanille.

Terra Linda Syrah

€ 24,50

Een topwijn uit de streek La Mancha. Het is een uitgesproken
wijn met tonen van donker fruit en flink wat kruidigheid.
De afdronk is zwoel met duidelijk vanille, hout en cacao smaken.

PER FLES WIT
Ferrandiere Riesling

€ 29,50

Een mooie frisse en florale wijn uit de languedoc-streek.
Subtiel met mooie zuren en veel fruittonen.
Daarnaast iets wat lijkt op ziltigheid en een medium afdronk

Marieta albarino Rias Baixas

€ 29,90

Een wijn met aroma’s van perzik en kweepeer maar ook
van sinaasappelschil. Volle body, veel smaak met gemiddelde
zuren en een klein bittertje. Mooie afdronk met fruitige smaken.

PER FLES ROSÉ
chateau st. Roch Rose
Een rosé van de grenache druif, fruitig en verfrissend.
Mooie tonen van rood fruit en citrusfruit.
Hoge zuren en lichte body, daardoor lange afdronk.

€ 29,90

Wijnen
MOUSSEREND
Calamino Brut Cava

€ 21,50

Catalonië Spanje

Een mooie droge Spaanse mousserende wijn.
Fris en met hinten van appel en toast.
Gemaakt van de Parellada druif.

ZOET WIT
Mainzer Domherr
Kabinett J. Egberts
Rheinhessen Duitsland

per glas | per fles

€ 3,50

€ 17,50

Licht zoete wijn met een zuivere en fruitige geur.
In de smaak exotisch fruit en een aangenaam zoete afdronk.
Gemaakt van de Muller Thurgau en de Silvaner druiven.

Boscafé ‘t Rimpelt,
Een heerlijke eet- en drinkgelegenheid, gelegen in Afferden. De ideale locatie om er lekker
even uit te zijn en te genieten van het mooie uitzicht onder het genot van een drankje en
hapje.
Wij bieden u een heerlijke lunch, een á la carte menu en ons wel bekende Bourgondisch
Tapas 5-gangen menu aan. U kunt ook bij ons terecht voor een High Beer, High Wine of
High Tea. Onze locaties zijn tevens uitermate geschikt voor feesten en partijen: huwelijken,
verjaardagen, bedrijfsuitjes, teambuilding, vergaderingen etc. zijn voor ons geen probleem.
Gezien de rustige omgeving is deze locatie ook passend voor bijvoorbeeld een koffietafel.
Neemt u gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.
In de zomerperiode staan onze deuren 7 dagen in de week vanaf 11:00 uur voor u open.
Wij sluiten pas zodra onze laatste gast met volle tevredenheid ons restaurant heeft verlaten.
Onze keuken is tot 21:00 uur geopend, tevens houden wij graag rekening met alle wensen
van onze gasten en uiteraard ook met de allergenen. Van 1 oktober tot 1 april zijn wij elke
maandag en dinsdag gesloten. Op onze website vindt u informatie over de mogelijkheden
bij het Boscafé en kunt u alvast spieken naar onze uitgebreide kaart.
Wij zien u graag, bij ons in het Boscafé.
Het Boscafé-team!

