
- Dranken -

warme dranken

koffiespecialiteiten

koffie / Thee ____________________ 2,30

cappuccino _____________________ 2,50

koffie verkeerd ___________________ 2,50

espresso ______________________ 2,30

dubbele espresso __________________ 3,60

verse munt thee / verse gember citroen thee ____ 3,00

latte macchiato ___________________ 2,90

warme chocolademelk _______________ 3,00

french coffee | Grand Marnier ________________________________ 6,20

italian coffee | Ammaretto _________________________________ 6,20

irish coffee | Jameson ___________________________________ 6,20

d.o.m. coffee | D.O.M. Benedict _______________________________ 6,20

coffee 43 | Licor 43 _____________________________________ 6,20

spanisch coffee | Tia Maria _________________________________ 6,20

-  bij  de koffie? -
Wat lekkers limoncello cake ___________

Cheesecake salted carmel ______
3,95

3,95

Vraag onze medewerkers naar de dagelijks wisselende lekkernij!

Met slagroom? + 0,30



bitter lemon ________________________

coca-cola __________________________ 2,50

sprite ____________________________

lipton ice tea ________________________

schulp jus d’ orange ______________

verse jus d’ orange ______________

2,50

2,60

2,60

3,30

fristi _____________________ 2,60

frisdranken

tonic _____________________

2,60

redbull ____________________
2,60

chaudfontaine still / sparkling ________
3,50

chaudfontaine still / sparkling 0,75 l _____

coca-cola zero ________________________ 2,50

fanta ____________________________ 2,50

cassis ____________________________ 2,50

lipton ice tea green _____________________
2,60

2,60

2,60

 ginger ale __________________

rivella ____________________ 2,60

schulp appelsap________________

2,60

chocomel ___________________

2,50

-  mocktail!  -
Probeer een

Zin in een verfrissend en 
speciaal drankje, maar niet 

in alcohol?

net zo fancy als een cocktail 
maar dan zonder de kater.

Cheers!

Geef jou smaak-
voorkeur door of 
laat je verrassen 
door onze bar-

tender. Hij maakt 
er een feestelijk 
drankje van!

4,00

5,30



bitterheid:                      Smaak: licht, fruitig, mout, hop             

bavaria pilsner | 5,0% 2,80

Zuiver en goed doordrinkbaar volmout pils met een aangename licht bittere afdronk. Fris, 
fruitig en licht hoppig, vol van smaak en mooi in balans.

bitterheid:                      Smaak: volmout, rijk, helder            

Swinckels’ - Superieur Pilsener | 5.3% 3,10

Dorstlessend volmout pilsener met Cascade-hop uit de Yakima-vallei. Rijk, helder, 
kruidig en fruitig, zachte afdronk met verfijnde bitters.

bitterheid:                      Smaak: fris, moutig, prikkelend

La Trappe Witte Trapist | 5,5% 3,80

Het enige trappistenwitbier ter wereld. Doordrinkbare, bruisende en frisse dorstlesser. 
Zacht moutig met lichte zuren, kruidig en prikkelende afdronk.

bitterheid:                      Smaak: krachtig, verrassend, zacht           

Cornet - Oaked Blond | 8.5% 4,50

Krachtig en toch verrassend zacht dankzij de toevoeging van eiken-
houten ‘oaked’ snippers tijdens het brouwen. Cornet is een Oaked 
blond Belgisch bier dat op smaak wordt gebracht door het toevoe-
gen van eikenhouten snippers tijdens het brouwen. Hierdoor krijgt 
het zijn unieke zachte smaak.

bitterheid:                      Smaak: zacht, fris, romig            

Weihenstephaner Hefeweissbier | 5.4% 5,80

Deze topper wordt over de hele wereld bejubeld. Niet voor niets, want het is een gewel-
dig bier met een volle body, fruitige aroma’s van banaan en natuurlijk het kenmerkende 
kruidnageltje. De tarwe geeft die romigheid, plus een lichte, aangenaam friszure smaak. 

Smaak: ieder seizoen anders

seizoensbier

Hier houden we graag een plekje vrij voor de lekkerste biertjes van het seizoen. 
Vraag naar ons huidig seizoensbier op tap!

-  van onze tap -
Bieren



fris & fruitig

bitterheid:                      Smaak: fris, zoet, citroen            

bavaria radler lemon | 2% 3,10

Een friszoete dorstlesser met twee karakters; natuurlijke limonade met 
citrussmaak en de uitgesproken biersmaak van Bavaria bier.

bitterheid:                      Smaak: fris, fruitbier, natuurlijk

rodenbach fruitage | 3,9% 3,80

Een heerlijk fris fruitbier. Gebrouwen met 100% natuurlijke ingre-
diënten en zónder kunstmatige toevoegingen. Geschonken in een 
aperitiefglas en geserveerd met ijsblokjes, een schijfje limoen en een 
blaadje munt. De zomer, gevangen in een glas!

bitterheid:                      Smaak: verfrissend, kiwi, limoen            

Old Mout – Kiwi & Lime Cider | 4.5% 4,80

Lichte appelcider (bevat 32% appelsap) vermengd met sap van kiwi en limoenen. 
De friszoete smaak komt goed tot zijn recht in een glas met veel ijs. 

bitterheid:                      Smaak: fris, zoet, licht

corona extra | 4.6% 5,00

Het bier is geboren in Mexico en grootgebracht op het strand. Het bier wordt ijskoud 
gedronken met een partje limoen in de hals.

-  op fles -
Bieren

bitterheid:                      Smaak: mooie bitterheid, medium body, verfrissend

Bavaria Pilsener Glutenvrij | 5.0% 4,00

Zuiver en goed doordrinkbaar pils met een aangename lichte bitter in de afdronk. Bevat 
niets dan natuurlijk mineraalwater, gerstemout en hop.

glutenvrij



blond

bitterheid:                      Smaak: blond, moutig, zoet, bitter

la trappe blond | 6,5% 4,20

Goudgeel trappistenbier met witte schuimkraag en rijke smaakbeleving. Een 
toegankelijk, prikkelend bier met licht zoete, zacht bittere en moutige smaak.

bitterheid:                      Smaak: 

Peelreus Zwaar Blond  | 8,0% 4,90

Peelreus zwaar blond is licht gehopt en verrijkt met honing en heidekruid uit de 
Limburgse Peel.

bitterheid:                      Smaak: volmondig, fruitig, subtiel rokerig            

cornet smoked | 8,5% 5,60

Bij Op Hete Kolen houden we wel van een rooksmaakje! Dit blond 
bier heeft een subtiele ‘smoked’ smaak. Verrassend zacht dankzij de 
toevoeging van gerookte eikenhouten snippers tijdens het brouwen.
Dit bier serveren we op een unieke manier, ontdek het zelf... 

I .p.a.

bitterheid:                      Smaak: tropisch fruit, karamel       

BrewDog Punk IPA | 5.6% 5,50

Aroma van tropische vruchten, aangevuld met een vleugje karamel. In de smaak 
domineert Nieuw-Zeelandse hop: een fruitige smaakexplosie.

bitterheid:                      Smaak: volle fruitsmaak, grapefruit, sinaasappel

Brewdog Elvis Juice | 6.5% 5,50

Een heerlijke IPA met een infusie van grapefruit. Er zitten maar liefst vijf soorten hop 
in verwerkt.

bitterheid:                      Smaak: fruitig, hoppig, bitter, droog

De Molen Vuur & Vlam | 6.2% 5,70

De Molen Vuur & Vlam is een IPA met een overdosis hop. Het resultaat is een bitter 
bier met mooie aroma’s van citrusfruit, gras en kruidigheid.



bruin & donker

bitterheid:                      Smaak: fruitig, karamelzoet    

Bavaria Oud Bruin | 3.0% 3,10

Een traditioneel gezoet donkerbruin helder bier, licht granig met een 
karamelzoete smaak en een vriendelijk alcoholpercentage van 3.0%

bitterheid:                      Smaak: stevig, volmout, karamel

La trappe dubbel | 7.0% 4,40

Klassiek donker trappistenbier. Een vol moutige en karamelzoete smaak met een subtiele, 
zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.

bitterheid:                      Smaak: karamel, zoet

peelreus pikkedonker | 8.0% 4,90

Het tweede biertje van de brouwer uit de Peel. Zoals de naam al doet 
vermoeden betreft het een donker bier met een zachte karamelsmaak.

bitterheid:                      Smaak: fruitig, stevig, karamel, bitter

La Trappe Isid´or | 7.5% 4,60

Amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte schuimkraag. De 
harmonieuze smaak begint fruitig en gaat over in moutige karamel.

tripel

bitterheid:                      Smaak: blond, zoet, fruitig, bitter

la trappe trippel | 8.0% 4,70

Klassiek trappistenbier met een krachtige smaak. Donkerblond bier met kandijzoete, 
fruitige tonen, moutig karakter en een afdronk met verfijnde bitters.

quadruppel

bitterheid:                      Smaak: volmondig, fruitig, bitterzoet    

St. Bernardus Abt 12  |  10.0% 5,50

Diepdonker bier met een volle, ivoorkleurige schuimkraag. Zacht en volmondig. Fruitig 
aroma, blinkt uit door zijn lange, bitterzoete afdronk.



alcoholvrij

bitterheid:                      Smaak: friszoet, citroen, bier

Bavaria radler lemon | 0.0% 3,10

Een verfrissende mix van alcoholvrij bier en natuurlijke citruslimonade. Een zeer door-
drinkbare en bovenal verfrissende drank.

bitterheid:                      Smaak: fris, fruitig, kruidig

bavaria wit | 0.0% 3,10

Een alcoholvrij witbier met een zachte tarwesmaak en een fruitig en kruidig karakter.
Licht van kleur, troebel, fris met een aangename bitterheid.

bitterheid:                      Smaak: hoppig, citrus, licht bitter

bavaria ipa | 0.0% 3,10

Een verrassend toegankelijk 0.0% bier met een hoppig karakter. Gebrouwen met 4 unieke 
hopsoorten en natuurlijk mineraalwater uit eigen bron.

alcohol-arm

bitterheid:                      Smaak: fris, fruitig, kruidig   

Weihenstephaner Hefeweissbier | 0.5% 5,00

Dit goudgele, alcoholarme tarwebier smaakt net als een premium tarwebier: pittig, fris en 
rond. Met hinten van kruidnagel en honing, en een fruitig karakter. 

bitterheid:                      Smaak: doordrinkbaar, 0.0%

bavaria alcoholvrij | 0.0% 3,10

Een alcoholvrij pilsener met een authentieke, onmiskenbare biersmaak. Een verfrissend, 
moutig en hoppig 0,0% bier met een aangename bitterheid.



Hendricks 
Gin & Tonic 

7,75

Classic

Hendricks 
Gin & Tonic 

8,00

Lime
& Mint

Bombay 
Sapphire 

8,00

Pepper &
Orange Twist

gordon’s 
pink

7,75

Gin & Tonic
Strawberry

bacardi rum
mojito

7,75

Strawberry
& Mint

bacardi rum
mojito

7,75

Classic

Jack’s
godfather

7,75

Jack Daniels 
Amaretto 

Cola Orange

7,75

espresso
martini

7,75

Vodka
Espresso

Op Hete Kolen
likeur

Cuba Libre 
Bacardi | Cola 

Lemon

6,25

aperol
spritz

Prosecco 
& Aperol

6,25

limoncello
spritz

Prosecco & 
Limoncello

4,00

mocktails
Op smaak 

gemaakt voor 
jou!

-  cocktails -
Sprankelende



-  wijnen -
Mooie

huiswijnen
Wij schenken diverse prachtige huiswijnen. 

Deze kunt u per glas à €3,95 of per fles à €19,50 bestellen.

campo bio blanco | verdejo | spanje _____________________________ _____________________________ ___________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________

Biologische wijn met een zacht en fris karakter. Rond en fruitig en met een heel klein verleidelijk 
zoetje. Perfect als begeleider van vis, salades of als aperitief.

3,95

luigi bosca la linda | viognier | argentinië _________________________________ ________________ __________________________________________________________________________ _____________________________ _________________

De wijn is lichtgeel met florale tonen en perzik in de geur. 
De smaak is iets vettigfull-bodied en heeft een droge afdronk.

3,95

guillaume grenache | Grenache noir | frankrijk _____________________________ _______________________________________________________________ _____________________________ _____________________________

Een donkerroze rosé met een ingetogen geur en smaak van aardbei en rode bessen. 
Deze droge, fruitige rosé heeft een frisse afdronk.

3,95

Guillaume Chardonnay | Chardonnay | spanje _______________________________ _____________________________ ___________ _________________________________________________________________________________ ______________________

Lichtgele wijn met ingetogen aroma’s van appel, peer, citrus en een vleug exotisch fruit. 
Een verfrissende Chardonnay met een ronde afdronk.

3,95

Castellani Campo di Marzo | Primitivo | italië _____________________________ _________ _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Deze wijn heeft een dieprode kleur met uitbundige aroma’s van vers rood fruit. 
Pittig en levendig qua stijl.

3,95

Francois Lurton Domaine Les Salices | merlot | frankrijk _____________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________

Deze vriendelijke Merlot heeft de sappige smaak van rijpe kers aangevuld met een vleug specerijen. 
Door zijn soepele stijl gaat hij goed samen met zowel vlees- als groentegerechten.

3,95

mister wisdom | cabernet sauvignon | v.s. amerika _____________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________ __

Een smakelijke wijn, waarin aroma’s van cacao en vanille worden vergroot door de rijke 
geuren van krenten en donker gerijpt fruit.

3,95



Grille Bergerac | Moelleux | frankrijk  ________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________ __________________

Een zachte middelzoete witte wijn uit de Bergerac. Gemaakt van Sémillon, Sauvignon en 
Muscadelle druiven. Voor de liefhebbers van een klein zoetje.

3,95

WIJNEN PER FLES

Pasqua Passimento Bianco I Garganega |  italië __________________________________________ _______________________________________________________________________ _____________________________ __

Bijzondere witte wijn uit Veneto met een intense smaak en rijpe fruitaroma’s. De smaak 
is zacht en fris met een klein bittertje in de afdronk.

29,00

Madam Wisdom I Chardonnay I VS Amerika _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________ __

Een prachtige exponent van Californische Chardonnay. Rijpe appelgeuren, verleidelijke 
citrus aroma’s en een vleugje vanille ronden de smaak af.

25,00

Pasqua 11 Minutes I Rosato I Italië __________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ __

Bleekroze, bloemig bouquet met impressies van rood fruit (kersen, frambozen) dat zich 
voortzet in de levendige en frisse smaak met een kruidige toets.

30,00

Cantine Lenotti Capomastro I italië __________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ __

Deze wijn is goed gestructureerd en pittig terwijl in de afdronk met name het fruit blijft 
hangen. Door zijn fraaie zuren komt deze wijn vriendelijk en aangenaam fris over.

25,00

Pasqua Passimento Rosso I Italië __________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ __

Intense rode wijn uit Veneto met rood fruit en kruidige aroma’s. De smaak is rond met 
zachte tannines en een soepele afdronk.

29,00

Peeldorpje | Souvignier Gris | Nederland, De Rips _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Gemaakt van Souvignier Gris, heerlijk aromatisch en door een wat langere rijping “sur 
lie” zeer smaakvol.

25,00

Crin Roja Tempranillo I Spanje __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ __

Een jonge rode wijn met purperen tinten. De aroma’s van rood fruit zijn intens en ontwikkelen 
zich nog meer in het glas. Er is een vleugje zoethout en kruiden en dan met name peper waar te 
nemen. De wijn heeft een lichte zuurgraad en de combinatie met rijpe tannines, maken dit een 
zeer fijne wijn om te drinken. De afdronk is vol.        

25,00



ALCOHOLVRIJ

Appalina | Chardonnay | italië ________________________________________________________________________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ __________________________

De witte wijn heeft een ingetogen bouquet van acacia, frisse amandelen, boter en vanille. 
De smaak is elegant en is mooi in balans tussen zoet en frisse zuren.

3,95

WIJNEN PER GLAS

El Candado I Pedro Ximenez Sherry I Spanje ________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________________________ ____________ 

Donker mahoniekleur. Noten, rozijnen, vijgen en dadels, chocola, intens zoet en prachtig com-
plex in de geur.  De smaak is heel zacht en fluwelig met tonen van pruimen en een lange afdronk. 
Één van de familieleden besloot ooit dat het vat waarin deze mythische wijn bewaard werd met 
een hangslot afgesloten moest zijn. Vanuit die traditie is nu elke fles met een Candado (hangslot) 
uitgerust. 

7,00

follador prosecco frizzante piccolo 20 cl | italië _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _________________
________________________

Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma’s van appel, peer en citroen. 
Een lichte, verfrissende dorstlesser.

5,50

PROSECCO

prosecco brioso Spumante 75 cl | italië _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _________________________________________

Door de rijke mousse en de volle smaak is deze mousserende wijn een echte liefhebbers 
Prosecco. De kleur is helder geel met sprankelende groene accenten. De smaak is prettig rond 
en vol met mooie wit fruit nuances waarbij peer en iets van groene appel de boventoon voeren. 
Brioso Prosecco wordt gemaakt van 100% Prosecco druiven en draagt de Treviso DOC 
classificatie.

34,00



p.s.v.

dow’s masterblend ruby port _________________________________________- 3,90

dow’s masterblend ‘white’ port ________________________________________

dow’s 10 years old masterblend ________________________________________

martini bianco ____________________________________________________

3,90

5,90

3,90

Pedro domecq medium sherry __________________________________________ 3,90

bailey’s irish cream / benedict DOM ___________________________ 4,20

ammaretto / cointreau / frangelico ___________________________
grand marnier rouge __________________________________

ketel 1 jonge jenever __________________________________
calvados pere magloire fine _______________________________

4,60

4,20

3,10

4,20

smirnoff vodka / bacardi carta blanca / malibu ______________________ 4,20

Luxardo Limoncello ___________________________________ 4,20

campari bitter / sambuca _________________________________ 4,20

bombay sapphire gin ___________________________________ 4,60

hendrick’s gin ______________________________________ 5,00

likeur & gedestilleerd

Kahlua / Dambuie ______________________________________ 4,20

tia maria / licor 43 ___________________________________

4,20



glenfiddich malt 12 years ________________________________ 6,00

oban highland malt 14 years ______________________________
four roses _______________________________________

jameson ________________________________________
aberlour single malt 12 years _____________________________

9,50

4,50

5,00

9,00

the glenlivet founder’s reserve ____________________________ 7,00

jack daniel’s black label ________________________________ 5,00

dalwhinnie single malt 15 years  ____________________________ 8,00

lagavullin malt 16 years ________________________________ 12,00

the balvenie 12 years old double wood _________________________ 9,00

whisky & cognac

glenmorangie lasanta 12 years _____________________________ 8,00

craigellachie 13 years  _________________________________ 9,50

glenfarclas 17 years __________________________________ 10,00

courvoisier vsop ____________________________________ 6,50




