
 
Koffie €2,80
Cappuccino €3,-
Koffie Verkeerd €3,75
Latte Macchiato €3,75
Espresso €2,80
Espresso Doppio €4,75
Flat White €4,95
Homemade Iced Coffee €5,25
Siroop naar keuze

Speciale Koffie
Zwolsche Koffie €7,75 
Irish Koffie €7,75
Italian Koffie €7,75
Spanish Koffie €7,75 
Koffie 43 €7,75 
Mexican Koffie €8,75

 
Pepsi Cola €3,-
Pepsi Max €3,-
7-up €3,-
Sisi €3,-
Royal Club Tonic €3,-
Royal Club Bitter Lemon €3,-
Royal Club Ginger Ale €3,-
Royal Club Cassis €3,- 
Rivella €3,-
Lipton Ice Tea €3,20
Lipton Ice Tea Green €3,20
Chocomel €3,20
Fristi €3,20

Wit
Chardonnay €4,75
Pinot Grigio €5,- 
Viognier €5,25
Chenin Blanc €5,25

Rosé 
Rosé €5,-

 
Thee €2,80
Verse Munt €3,75
Verse Gember €3,75
Homemade Chai Latte €4,20
Warme Choco €3,75 
Soja/Havermelk €0,40
Siroop voor in de koffie +€0,75
Vraag de bediening naar de smaken

Taart
Huisgemaakte Appeltaart €3,75
Gebak van Holtkamp €4,75
Slagroom +€0,50

Water 
Sourcy blauw €2,80 / €5,50
Sourcy rood €2,80 / €5,50

Premium Frisdrank
Bundaberg Gingerbeer €4,85
Kombucha Ginger & Lime Leaf €4,50

Sappen
Verse jus €4,- 
Schulp - Appel/Peer/Tomaat €3,50

Rood
Temperanillo €4,75
Sangiovese / Merlot €4,75 
Cabarnet Sauvignon €5,25

Koffie & Thee

Frisdrank

Huiswijnen

Bubbels
Farina Prosecco Spumante €7,- / €38,-
Weingut Barth Riesling Sekt Brut (bio, vegan) €8,50 / €45,-
Bollinger Special Cuvée Brut €85,-



Tanqueray London Dry €8,50
Citroen & Rozemarijn - Double Dutch Indian Tonic

Deze typische London Dry Gin uit 1830 begint met de echte smaak van 
jeneverbessen en eindigt met rijke tonen van angelica wortel, kaneel en koriander.

Copperhead €11,50
Kardemom & Sinaasappel - Double Dutch Indian Tonic

Belgische gin gemaakt door een apotheker. Geïnspireerd door de geneeskrachtige 
verhalen van gin uit het verleden. Vernoemd naar een alchemist die zijn hele carrière op 
zoek was naar zijn levenselixer. In het begin de smaak van sinaasappel met wat pittigheid 
van de kardemom, gevolgd door de jeneverbes, met een delicaat vleugje zoetheid. Eindigt 

met tonen van volle jeneverbes en een touch van dennen. 

Tanqueray Old Tom €13,-
Jeneverbes & Citroen spiraal - Double Dutch Indian Tonic

Limited edition volgenshet recept uit 1835. Er zijn maar ee beperkt aantal flessen 
van gemaakt. Het is een van de weinige gins die ook geschikt is om puur te 

drinken. In het begin zoete limoen tonen en zachte jeneverbes. In het midden een 
rond en spicy palet van zwarte pepe, koriander, licorice en eucalyptus. Aan het 

eind een droge solide afdronk. 

 Gedistilleerd
Ketel 1 Jenever €4,-
Ketel 1 Matuur €4,25
Berenburg €4,-
Jagermeister €4,-
Campari €4,25
Aperol Spritz €7,50

Whisk(e)y
Johnnie Walker Red €5,-
Johnnie Walker Black €5,75
Bulleit Bourbon €5,50
Jack Daniel’s €5,50

Tequila
Don Julio Blanco €5,75
Patron XO Café €6,50

Cognac/Calvados
Remy Martin V.S.O.P. €6,25
Remy Martin X.O. €14,50
Busnel Calvados V.S.O.P €5,25

Frangelico €5,-
Grand Marnier €5,-
Tia Maria €4,75
Licor 43 €4,75
Kahlua €4,75

PSV
Quinta Santa Eufémia Ruby €4,75
Quinta Santa Eufémia Tawny €4,75
Portal 6 Barrels Tawny Reserve €7,50
Belsazar Red Vermouth €4,75 
Belsazar White Vermouth €4,75
Belsazar Dry Vermouth €4,75

Jameson €5,-
Oban 14 €8,-
Talisker Skye €7,50
Lagavulin 16 €9,-

Vodka 
Ketel One €5,-
Ketel One Cucumber & Mint €5,-
Ketel One Grapefruit & Rosé €5,-
Ketel One Peach & Orange €5,-
Grasovska Bison Grass €5,-

Disaronno €4,75
Bongiorno Limoncello €4,75
Baileys €4,75
Southern Comfort €4,75
Sambuca €4,75

Likeuren

Gin & Tonics



PSV
Quinta Santa Eufémia Ruby €4,75
Quinta Santa Eufémia Tawny €4,75
Portal 6 Barrels Tawny Reserve €7,50
Belsazar Red Vermouth €4,75 
Belsazar White Vermouth €4,75
Belsazar Dry Vermouth €4,75

Jameson €5,-
Oban 14 €8,-
Talisker Skye €7,50
Lagavulin 16 €9,-

Vodka 
Ketel One €5,-
Ketel One Cucumber & Mint €5,-
Ketel One Grapefruit & Rosé €5,-
Ketel One Peach & Orange €5,-
Grasovska Bison Grass €5,-

Disaronno €4,75
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Plymouth Gin Navy Strength 57% €12,-
Gedroogde sinaasappel, limoen & citroen - Double Dutch Indian Tonic
Van de oudste Britse distilleerderij. Al meer dan 200 jaar onlosmakelijk verbonden 
met de Birtse ‘Royal Navy’. Geen schip dat uit de haven vertrok zonder Plymouth 
Gin aan boord. Deze gin is gemaakt voor het 200 jarig bestaan van de distilleerd-

erij. Stevige gin door een hoger alcoholpercentage, maar hierdoor zijn ook de 
jeneverbes en spicy tonen iets minder en de citrus tonen meer aanwezig, met een 

licht zoetje. 

Tanqueray No. Ten €9,50
Grapefruit & Jeneverbes - Double Dutch Indian Tonic

Genaamd naar de alambiek waaruit deze gedistilleerd en gebotteld wordt. 
Jeneverbes in het middelpunt samen met klassieke botanicals als koriander, 

engelwortel en zachte tonen van zoethout en kamille. In het hart een combinatie 
van sinaasappel, limoen en grapefruit.

Tanqueray Rangpur €9,25
Gedroogde Limoen & Komkommer - Double Dutch Indian Tonic

De rangpur citrusvrucht is een mengeling tussen citroen en mandarijn met een 
hoge zuurtegraad. De gin is gebaseerd op het orginele Tanqueray recept, maar met 

toevoeging van rangpur, gember en laurier. Fris met een twist, zacht en verfijnd.

Tanqueray Flor de Sevilla €9,-
Gedroogde Aardbei & Choco Sinaasappel - Royal Club Tonic

Britse gin op basis van Spaanse sinaasappels. Smaakmix van klassieke botanicals 
zoals koriander, engelwortel, zoethout & jeneverbes. Zachte frisse gin.

Tanqueray Blackcurrant Royale €10,50
Blauwe bessen, Bramen & Munt - Prosecco

De nieuwste gin van de Tanqueray familie. Deze gin heeft dezelfde basis als de 
London Dry Gin, alleen worden voor deze gin zwarte bessen, vanille en zwarte 
orchideeën toegevoegd. Vrolijke en fleurige smaakexplosie met zoete tonen van 

zwarte bessen en zachte aroma’s van vanille.

Jinzu €9,50
Groene Appel - Double Dutch Pomegranate & Basil Tonic

Een Schotse gin geïnspireerd door Japanse invloeden. Naast traditionele botanicals 
als jeneverbes, koriander, Angelica wortel, kersenbloesem, yuzu, is het geblend met 

Junmai Sake. Sterke jeneverbes ruggengraat, door de yuzu een frisse mandarijn 
citrusachtige smaak en florale noot van de kersenbloesem terwijl de sake een 

romig mondgevoel geeft.

Gin Mare €10,-
Rozemarijn & Basilicum - Double Dutch Indian Tonic

Spaanse gin op basis van 3 citrusvruchten gecombineerd met klassieke botanicals 
en 4 mediterrane ingrediënten als rozemarijn, basilicum, tijm en Abequina olijven. 

Deze gin is tongstrelend, zacht en tegelijkertijd kruidig en pttig met een lange 
afdronk.

Monkey 47 €12,-
Steranijs & Sereh - Double Dutch Indian Tonic

Schwarzwalder Dry Gin uit Duitsland met maar liefst 47 botanicals. In het begin 
lichte tonen van citrus en pijnboom. In het midden van kakafonie van smaken als 
pijnboom, mos, salie, kardemom, zwarte peper, witte peper en gember. Aan het 

eind met een lange droge finish.

Gordon’s Pink Gin €8,50
Gedroogde Aardbei & Munt - Double Dutch Pomegranate & Basil Tonic
Deze gin is gemaakt op basis van het rode fruit-gin recept van Gordon’s uit 1880. 
Verfrissende gin met natuurlijke zoetheid van frambozen, aardbeien en rode bessen. 



Pampero Blanco (Venezuela) €4,75
Mooie bijna romige rum, veel zachter en meer karakter dan andere witte rums. Dit 
omdat rum uit Venezuela minimaal 2 jaar gerijpt moet zijn, wat zeker bijzonder is 

voor witte rum.

Pampero Especial (Venezuela) €5,-
Mooie blend van rums tussen de 2, 3 en 4 jaar, gerijpt op eikenhouten vaten. 

Kruidig zoet, tonen van karamel en vanille. Ideaal in de mix.

Captain Morgan Spiced (Jamaica) €4,75
Gebaseerd op het recept van 2 Jamaicaanse apothekers die hn eigen kruidenmix 

aan de rum toevoegde. Tonen van vanille, bruine zuiker en gedroogd fruit. 

Mount Gay Eclipse (Barbados) €5,-
Mount Gay is de oudste bestaande rum in de wereld al sinds 1703. Dit is een 

fruitige en florale rum met tonen van abrikoos, banaan een getoast eiken. 

Clemet Rhun Agricole (Martinique) €5,-
Typische Dranse stijl rum, direct gemaakt uit suikerriet sap, gerijpt voor 12 maanden 

in eiken vaten. Tonen van eiken, vanille, vers gemaaid gras en kaneel. 

Gosling’s Black Seal (Bermuda) €5,50
Donkere rum gemaakt sinds 1806, rijk en gebalanceerd. Met tontn van 

butterscotsch, vaille en karamel.

Appleton Estate 12 (Jamaica) €6,-
Bijzondere blend van Jamaicaanse rums die tenminste 12 jaar gerijpt zijn. Tonen 

van vanille, sinaasappel, hazelnoot en koffie. 

Pusser’s Britsh Navy Gunpowder Proof (Maagdeneilanden) €7,-
Klassieke Brotse ‘Navy’stijl rum op ‘Navy Stregth’ 54,5%. Rijke tonen van 

toffee,honing, gember, pruimen en nootmuskaat.

Diplomatico (Venezuela) €7,-
Enige rum uit Venezuela die de speciale oorsprongsbenaming ‘Ron de Venezuela’ 
heeft. Gemaakt in koperen ketels en minimaal 12 jaar gerijpt. Tonen van toffee, 

sinaasappel en gebakken banaan.

Banks 5 (Jamaica, Trinidad, Barbados, Guyana, Java) €7,-
Zeer bijzondere wite rum blend van rums tussen 3 en 12 jaar, gefitterd en met 

elkaar vermengd met slechts een aanraking van Batavia Arak. Complexe smaken 
van gember en zwarte peper en een droge, aanhoudende afdronk.

Zacapa Centenario 23 (Guatamala) €8,50
Award winning rum. De laatste vijf jaar verkozen tot beste premium rum in de 

wereld op het Caribbean Week’s ‘International Rum Festival ‘. Een solera blend van 
rums tussen de 6 en 23 jaar. Tonen van vanille, amandelen, pure chocola. 

El Dorado 21 (Guyana) €12,-
Mooie delicate rum met blends van tussen de 21 en 25 jaar. Hoogst scorende 
rum ooit geproefd door het ‘Beverage Tasing Institute’ in Chicago. Tonen van 

macadamia, pure chocola, nootmuskaat en lange afdronk met tonen van gebakken 
banaan en rozijnen. 

Abuelo Centuria 30 (Panama) €19 ,-
Speciale gelimiteerde rum ter ere van het 100-jarig bestaan. Op de solera meth-

ode blend van rums afkomstig van de familie reserve tot wel 30 jaar oud, gerijpt op 
oude Jack Daniel’s vaten. Complexe en krachtige sipping rum. Tonen van crème 

brulee, koffie, donker fruit, cola, karamel en tabak. 

Rums



Van de tap
Grolsch Fluitje €2,95
Grolsch Vaasje €3,20

Grolsch 0,4 €5,50
Grimbergen Blond €4,90
Grimbergen Dubbel €4,90

Grolsch Weizen €4,70
Grolsch Weizen Groot €6,40

Grolsch Bokbier €4,90
Wisseltap €5,10

Bieren

 Alcoholvrij
Grolsch 0.0 €3,50

Grolsch Weizen 0.0 €4,-
Brugse Zot Sport €5,75
Erdinger Alkoholfrei €4,-

Radler 0.0 €3,-

 Bites
Zwolsch broodplankje €5,50

Broodjes van “De Stadsbakker”, 
keuze uit: truffel boter / gezouten boter,

met olijfolie & dukkah

Ambachtelijke friet €5,-
Keuze uit mayonaise, gerookte paprika mayonaise, 

truffel mayonaise, chipotle mayonaise of vegan mayonaise

Zoete aardappel friet €6,-
Keuze uit mayonaise, gerookte paprika mayonaise, 

truffel mayonaise, chipotle mayonaise of vegan mayonaise

Dimsum (3st) €9,50
Kip, truffel, bosui, limoen mayonaise 

Bittergarnituur €12,50
12 stuks met Zwolsche mosterd, curry, mayonaise

Huisgemaakte rendang bitterballen €9,-
6 stuks met limoen mayonaise

Bourgondische bitterballen €8,-
6 stuks met Zwolsche mosterd

Vegan bitterballen €8,50
6 stuks Zwolsche mosterd

Op fles
Bier van de maand €5,25
West Malle Tripel €5,10 

Grimbergen Blanche €4,90
Duvel €4,90

Corona €5,50 
Radler 2.0 €3,-


