WIJN

WIT DROOG

ROSE

glas fles
PRINCIPATO PINOT GRIGIO ‘Blush’

glas fles

3,80 19,00
Trentino, Italië
Fruitig, bloemig en heerlijk soepel.

CASGOGNE ‘Le quatre Cepages’ - biologisch

3,80 19,00
Cascogne, Frankrijk
DOMAINE LE PIVE ‘Gris’ Rosé - biologisch
Aangenaam fris met ananas en mango.
4,80 25,00
Languedoc, Frankrijk
Heerlijk soepel, vol en frisdroog
Vol en kruidig, met een lange afdronk
PINOT GRIGIO GREGORIS
Veneto, Italië
3,80 19,00 ROOD
Soepele, heerlijk elegante smaak,
NAVARRA BASIANO TEMPRANILLO TINTO
aangenaam vol met milde afdronk
Navarra, Spanje
3,80 19,00
DEIDESHEIMER HERRGOTSACKER RIESLING
Zacht en sappig, soepel en makkelijk drinkbaar.
6,50 32,50 Naar keuze op kamertemperatuur of uit de koeling.
Pfalz, Duitsland
Harmonieus met lange frisse afdronk.
MERLOT ESPRIT - biologisch Veel lagen smaak met bloemig riesling
4,80 25,00
Languedoc, Frankrijk
APOSTELHOEVE CUVEE XII
Geurig met zuivere impressies van aardbei en
Limburg, Nederland
32,50 bosbessen. Maar ook iets kruidigs en
Droge inzet, zacht en zuiver met frisse zuren,
het romige van merlot
mineraal, iets amandel, verfijnd en mooi in balans PAXTON ‘MV’ SHIRAZ - biologisch dynamisch
South Australia, Australië
32,00
WIT ZOET
Vol en kruidig met rokerige houttoets,
COGMANS KLOOF CAPE MUSCAT
cassis, bramen, lange afdronk.
3,80 19,00
Robertson, Zuid-Afrika
BUBBELS
Vol en mild, muskaatzoet.
Smaakt echt naar druiven.
PROSECCO DI VALDOBBIADENCE
4,50 23,50
Veneto, Italië
Toegankelijke fruitige prosecco met milde
mousse en droge afdronk

GIN|TONIC
FLORAAL
Hendrick’s

9,50

CAVA GRAMONA BRUT IMPERIAL ‘Gran Reserva’

37,50
Penedes, Spanje
Fijne mousse, fris en lichte tonen van rijp fruit,
volwassen wijn, een absolute top cava.

Fever Tree Elderflower Tonic | komkommer

KRUIDIG & CITRUS
Bobby’s

9,50

Fever Tree Indian Tonic | sinaasappel | kruidnagel

ZACHT & CITRUS
Tangueray 10

9,50

Fever Tree Indian Tonic | limoen | grapefruit

ZOET

Marula Pommegranate

9,50

Fever Tree Aromatic Tonic | Granaatappel

MOJITO

9,50

CAIPIRINHA

9,50

DARK ‘N STORMY

9,50

ESPRESSO MARTINI

9,50

BLOODY MARY

9,50

COCONUT COCKTAIL

9,50

APEROL SPRITZ

7,50

VIRGIN MOJITO

7,50

Bacardi Superior | limoen| munt | sugar
Cachaça| limoen | sugar

COCKTAILS

Gosling’s Bruine rum | Ginger Beer | limoen | angostura bitter
Espresso shot | Galliano espresso likeur | wodka | geserveerd in Martini glas

Vodka | bio tomatensap | bleekselderij | citroen
Gosling’s Bruine rum in verse jonge kokosnoot | limoen
Prosecco | Aperol | Spa rood | sinaasappel
Verse appelsap | limoen | munt | sugar

WITBIER

BIER

PILS

Mout, hop, water en gist.
Heineken - tap | Amsterdam | 5%
2,80
Heineken longneck - fles | A’dam | 5%
3,70
Desperados - fles | Heineken | A’dam | 5,9% 4,50
Bier met toegevoegd tequila. Hierdoor krijgt
het bier een zoete smaak.
Sol - fles | Mexico | 4,5%
4,50
Mexicaans fris en fruitig bier.

FRUITBIEREN / CIDER

Liefmans - fles | België | 3,8%
4,00
Bier gerijpt op echte kersen en natuurlijke
vruchtensappen met een fruitige, zoete smaak
Amstel Radler - fles | Amstel | 2%
3,50
Mix van bier en citroenwater.
Savanna Cider - fles | 5,5%
5,00
Frisse Zuid-Afrikaanse cider gemaakt van
o.m. Granny Smith’s en Pink Lady appels.

ALCOHOLVRIJ

3,00
Heineken | Amsterdam | 0%
3,00
Amstel Radler | Amstel | 0%
Mix van bier en citroenwater.
3,00
Wieckse Witte | 0%
Frisse smaak van sinaasappel en tonen van
koriander. Alcoholvrij bier met aanwezige
bitterheid en een fruitige afdronk.

DUBBEL

Van oorsprong Belgisch bier. Dankt zijn naam aan de kleur
van het bier. Meestal ongefilterd, dus troebel van kleur. Bier van
hoge gisting. Een frisse en zachte dorstlesser.
4,50
Adriaan Wit - tap | Jopen | Haarlem | 5%
Fris & fruitig witbier uit Haarlem met een zachte smaak.
IJwit - fles | Brouwerij ‘t IJ | Amsterdam | 6,5% 5,00
Amsterdams witbier met licht zoete afdronk.
4,50
Vedett extra White
fles | Duvel Moortgat | België | 4,7%
Fris Belgisch witbier met bittere afdronk.

WEIZEN

Van oorsprong Duits bier. Troebel en lichtgeel tot blond van kleur.
Weizenbier is minder bitter doordat er aanzienlijk minder hop wordt toegevoegd
dan bij het witbier. Frisse, licht zurige en volmondige smaak.
Gin Weizen - tap | Gebrouwen door vrouwen | A’dam | 6% 4,50
Zoet en fris weizen biertje met toegevoegde gin kruiden.

BLOND

Goudblonde kleur. Bier van hoge gisting, met minder hop dan
andere bieren. Zacht en fris van smaak.
5,00
La Chouffe - fles | Duvel Moortgat | België | 8%
Ongefilterd blond bier gekruid met koriander en lichte hopsmaak.
5,50
Code Blond
fles | Brouwerij De Prael | A‘dam | 4,7%
Bitter blond bier vergelijkbaar met een IPA en gebrouwen
met Amsterdams, gefilterd regenwater.

BIERSPECIAL

5,00
Zonnig Zeewit
fles | Gebrouwen door vrouwen | A’dam | 3,8%
White Ale met zeewier en sinaasappelschil. Speciaal
gebrouwen in samenwerking met Aloha en
de Zeeboerderij. 10 cent van ieder verkocht flesje wordt
gedoneerd aan de Zeeboerderij IJmond.

Donkerbruin van kleur, door geroosterde mouten.
Dit bier is twee keer (dubbel) vergist.
Zoet en zacht karakter.
Natte
5,00
fles | Brouwerij ‘t IJ | A’dam | 6,5% | biologisch GLUTENVRIJ
5,00
Fris amberkleurig bier met een licht zoetige smaak. Buckwheat White
fles | Mongozo | België | 4,8% | biologisch
Glutenvrij, biologisch & fairtrade. Een fruitig, fris aroma
TRIPEL
met fruitige tonen, een milde hopsmaak en een zachte afdronk.
Blond van kleur. Bier van hoge gisting met hergisting
op de fles. Sterk moutige en bittere hop, met licht
SAISON
zoete smaak. Bier met hoog alcoholpercentage.
Bovengistend bier. Fruitige tonen domineren het aroma van de saison.
Zatte
5,00
Het is een helder bier met een grote schuimkraag.
fles | Brouwerij ‘t IJ | A’dam | 8 % | biologisch Kinky Koos - fles | 2 Chefs brewing | A’dam | 5,4%
5,50
Zwaar biologisch blond bier met licht zoetje.
Fris, zoet, fruitig, en kruidig van smaak. Met sinaasappel & gember.

Speciaal bierglas Aloha Beach
Speciaal voor thuis
2,50

IPA - Indian Pale Ale

Meestal blond of amberkleurig. In IPA’s zit veel meer hop dan
in andere bieren. Dit zorgt ervoor dat IPA’s enorm lekker ruiken
(vaak naar tropische vruchten zoals lychee) en de smaak behoorlijk bitter is.
5,50
Mooie Nel - fles | Jopen | Haarlem | 6,5%
IPA met veel fruitige tonen.
IJ IPA - fles | Brouwerij ‘t IJ | Amsterdam | 7%
5,50
IPA met fruittonen van grapefruit en bloemen en klassieke bittere afdronk.

GOLDEN ALE

5,50
Gold - fles | Heaps of Hops | A’dam | 3,8%
Combinatie van een soepele bitterheid met de frisheid van citrus,
afkomstig van Citra hop.

BREAD ALE

Toost - fles | Branie | A’dam | 6,5%
5,50
Bier dat gebrouwen is met brood dat anders was afgedankt.

MANGO SOUR ALE

Polyamorie - fles | Oedipus | A’dam | 5%
Licht zurig en een erg fruitig karakter

5,50

