DRANKENKAART

WARME DRANKEN
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso macchiato
Flat white
IJskoffie - caramel

2,65
2,65
3,30
2,75
2,75
2,95
2,80
3,80
4,00

Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocolademelk

2,75
3 ,1 0
3 ,1 0
3,50

Spanish coffee
Irish coffee
Italian coffee
French coffee

8,20
8,20
8,20
8,20

Fritz kola
Fritz kola light
Fritz rabarber
Fritz sinas
Fritz citroen
Fritz appel/kers
Fritz meloen

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

Schulp appel/peersap
Schulp appel/vlierbessap
Schulp appelsap
Schulp sinaasappelsap
Schulp tomatensap

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

Verse jus d’ orange (klein)
Verse jus d’ orange (groot)

3,50
5,50

Naturfrisk bitter lemon
Naturfrisk ginger ale
Naturfrisk Indian tonic
Old Jamaica ginger beer

2,90
2,90
2,90
3,25

Thijsthee appel/brandnetel
Thijsthee citroen/gember

3,25
3,25

Spa blauw
Spa rood
Spa Reine (0,75)
Spa Intense (0,75)

2,65
2,65
4,75
4,75

Fristi
Chocomel

2,65
2,65

FRIS

Enjoy at
The Colour
Kitchen!

thecolourkitchen.com | facebook.com/thecolourkitchen

BIEREN
Brand
Brand 0,5
Brand Imperator
het oudste speciaalbier van Nederland met een rijke volle smaak en een
milde en lichtzoete afdronk
Erdinger Hefe Weißbier 0,33
natuurlijk bier met een subtiele bitterheid
Erdinger Hefe Weißbier 0,5
Erdinger alcoholvrij 0,5
tarwebier met een frisse, heldere smaak en een lichte
bitterheid in de afdronk
Duvel
natuurlijk bier met een subtiele bitterheid,
een verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter

3,00
6,00
5,20

vandeStreek Hop Art
een doordrinkbare, fruitige IPA.
vandeStreek Surf & Turf
een tripel bier, bevat 8,5% alcohol en is gebrouwen
met Australische hopsoorten met een snufje zeezout
vandeStreek Playground IPA 0%
smaken van citrusvruchten, tropisch fruit en aangename bitterheid

5,25

4,50
6,50
4,50

5 ,1 0

5,55

4,50

Affligem Blond
een goudblond abdijbier met een diepe smaak en een lichte,
frisse afdronk
Affligem Dubbel
een traditioneel robijnrood abdijbier. De afdronk is droog en bitterzoet
Affligem Tripel
bier met een heerlijk witte schuimkraag en pittig hop aroma , een zachte
body en licht bittere afdronk

4,25

De Leckere Witte Vrouwen
sterk verfrissend bier op basis van witbier en weizen, zachte volle
moutsmaak en zoet romig in de afdronk
De Leckere Paulus
lichtblond bier met een volle, frisse fruitsmaak en een licht bittertje
De Leckere Gulden Craen
een blond bier met karakter, krachtig en vloeiend in de afdronk

5,00

Amstel Radler 				
een natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater
Amstel Radler 0%
een dorstlessende mix van alcoholvrij Amstel bier en citroenwater

3,00

Heineken 0%
heerlijk licht en alcoholvrij

2,70

Mort Subite Kriek Lambic
bier met zure smaken en een zachte afdronk met amandel

4,25

Wisseltap
vraag ernaar bij de bediening

5,20

4,50
4 ,75

5,00
5,00

3,00

MOUSSERENDE WIJN

GLAS

FLES

5,50

30,00

GLAS

FLES

4,00

22,00

4,75

26,50

5,25

27,50

5,50

29,00

5,75

30,00

GLAS

FLES

Diente de Leon, Tempranillo | Spanje (bio)
zachte en volle wijn met kruidige aroma’s van rood fruit

4,00

22,00

Legendary, Pinot Noir | Roemenië
lichte rode wijn met fruitsmaken als framboos en
bosbes en een lichte kruidigheid van kaneel
I Muri, Negroamaro| Italië
fluweelzachte wijn met een mooie balans tussen
frisheid en donker fruit als zwarte bes, met een lichte
kruidigheid
Franschhoek Cellar, Cabernet-Sauvignon |
Zuid Afrika (mvo)
volle dieppaarse wijn met intense geuren van bramen
en violen, en smaak van bessen en gedroogd fruit
Domaine Bousquet, Malbec |
Argentinië (bio)
zachte donkeren wijn met rijp fruit als zwarte bessen
en pruimen als boventoon en een hint van chocolade

4,25

22,00

5,00

26,50

5,75

30,00

6,00

32,00

Cava Duc de Foix Brut, Macabeo, Xarello,
Parellada | Spanje
een elegante en complexe mousserende wijn
helder lichtgeel van kleur met een zachte bubbel
droog en een verfrissende fruitsmaak

WITTE WIJN
Diente de Leon, Airen/Sauvignon Blanc |
Spanje (bio)
een lichtgele frisse en fruitige wijn, vol van smaak
met frisse zuren en een fruitige afdronk
Ycaro, Viognier | Chili (bio)
biologische Chileense wijn met fruitige smaken van
perzik en limoen
Duquesa Rueda , Verdejo | Spanje
frisse wijn met kruidige aroma’s van hooi en varens met
citrusbloesem
Les Roches Touraine, Sauvignon Blanc | Frankrijk
volle frisse wijn met veel fruit als grapefruit, mango en
perzik
Franschhoek Cellar, Chardonnay |
Zuid Afrika (mvo)
aroma’s van ananas, citroen en limoen
levendig gebalanceerde zuurgraad met frisse afdronk

RODE WIJN

thecolourkitchen.com | facebook.com/thecolourkitchen

ROSÉWIJN
False Bay, Rose, Cinsault & Mouvèdre | Zuid-Afrika
fris, grapefruit, licht rood fruit

DESSERTWIJN
Domaine Bousquet Dulce, Malbec | Argentinië 
(bio)
intense, rijke aroma’s van bramen,
zwarte bessen, chocolade en koffie
Domaine Laougue Pacherenc Blanc,
Petit & Gros Manseng | Frankrijk
zoete, strogele wijn met aroma’s van exotisch fruit en
witte bloemen

GLAS

FLES

4,00

22,00

GLAS

FLES

6,30

36,00

6,30

36,00

COCKTAILS
Martini | tonic | limoen
6,50
Gin-tonic | munt | limoen | komkommer
7,50
Aperol Spritz
7,50
						

COCKTAILS 0.0%
Rabarber | limoen | bitter lemon
Kindercocktail

5,80
1,50

SNACK - BORREL & BITES
Bio chips naturel | paprika dip
Gemarineerde olijven
Oude kaas | mosterd
Notenmix

3,50
3,50
4,00
3,90

Bitterballen | van Dutch Angus rundvlees ◊ 				
Bitterballen | van Utrechtse oesterzwammen
Inktvisringen | knoflookyoghurt

7,75
7,75
5,00

Droge Italiaanse worst | truffelmayonaise
Borrelplank | olijven | oude kaas |
notenmix | truffelworst | serranoham
Bol brood | huisgemaakte kruidenboter

6,95
13,00
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4,50

