
Genevers /Jenevers

Jenever is een beschermde benaming. Mag enkel gemaakt worden in 
Nederland, België, gebieden in het noorden van Frankrijk (genièvre) 
en delen van Duitsland(Ostfrisische) Korngenever. Oorspronkelijk 

moutwijn gerijpt met jeneverbes. Sinds einde negentiende eeuw meestal met 
industrieel geproduceerde ethanol. Jonge jenever. Korenwijn is een jenever 
gebaseerd op moutwijn. Vaak enige tijd gerijpt op houten vaten.

JONGE
Rutte & ZN Dordrecht 
35% Alc. | 3 cl. 2,40
Superzacht, rond, duidelijk graan. 
De neutraalste jenever in de serie, 
maar voor een Jonge, heeft deze een 
uitgesproken smaak.

OUDE GRAANJENEVER
Rutte & ZN Dordrecht 
35% Alc. | 3 cl. 2,50
Smaakvolle oude jenever gestookt uit 
graan, met een mooie balans tussen 
moutwijn, jeneverbes en zeven andere 
kruiden, specerijen en vruchten.

EIGEN VAT JENEVER
Rutte & ZN Dordrecht 
38% Alc. | 3 cl. 5,50 
Speciaal voor Slijterij Dielen op Jack 
Daniels vat gelagerde Jenever. Rutte 
geeft de vakslijter de unieke mogelijk-
heid om een eigen vat te reserveren in 
hun distilleerderij.

OUDE 5
Rutte & ZN Dordrecht
35% Alc. | 3 cl. 4,10
Al in de jaren vijftig ontwikkelde Jan 
Rutte de eerste 5 jaar oude gerijpte 
jenever. Door de Rutte distillateur 
worden de moutwijnen van verschil-
lende soorten vaten van 5 jaar oud bij 
elkaar gezocht en tot een mooie blend 
gemaakt. In harmonie met distillaten en 
extracten van maar liefst 8 kruiden. Vol, 
complex, klein zoetje, hint van sherry

OUDE 12
Rutte & ZN Dordrecht
37% Alc. | 3 cl. 6,80
Niet meer in het vaste assortiment 
van Rutte & ZN dus sla hier je slag. 
Deze Jenever is een blend van diverse 
jenevers die elk 12 jaar zijn gerijpt. 
Knotsvol met smaak.



ZUIDAM OUDE JENEVER 
3 JAAR
Baarle-Nassau
38% Alc. | 3 cl. 4,00
Uit stekende graanjenever gemaakt 
van eigen moutwijn met als basis 
Rogge, Maïs en Gerstemout. Afgestookt 
met Jeneverbes, Zoethoutwortel en 
Anijszaad.

FILLIERS 8 JAAR
Deinze België
40% Alc. | 3 cl. 4,20
De meeste Moutwijn voor Nederlandse 
Jenever komt van deze stokerij. Door 
het rijpingsproces wordt de smaak 
van jeneverbes milder, maar nog altijd 
kruidige bitter.

KUYPERS 
CITROENJENEVER 
30% Alc. | 3 cl. 2,40
Jenever getrokken op citroenschillen. 
Een klassieker onder hele oude opa’s.
Vaak geserveerd met suiker.

COEBERG BESSENJENEVER 
20% Alc. | 3 cl. 2,40
Jenever met bessenextract en veel 
suiker. Bessenjenever is wellicht de 
bekendste vruchtenjenever. Hij wordt 
bereidt door zwarte bessen te laten 
trekken op jenever. Soms met frambo-
zen er bij. Meestal ook met suiker.

Weetje
Oude jenever is niet oud in leeftijd. Het wordt oud genoemd omdat het recept 

oud is. Vroeger bevatten alle jenevers 100% moutwijn. Vandaag de dag zijn veel 
jenevers neutraler van smaak. De oude jenevers bevatten nog altijd een flinke 

hoeveelheid moutwijn waardoor de smaak van graan duidelijk naar voren komt.

Kruiden Bitters

Alcohol is een prima middel om extracten, geuren en smaken 
vast te houden. Daarom wordt het bijvoorbeeld ook gebruikt 
in parfums. Echter alcohol vormt ook al eeuwen een basis 

bij geneesmiddelen. Veel kruidenbitters zijn oorspronkelijk bedoeld als 
geneesmiddelen.

IJSVOGEL BIERENBITTER 
30% Alc. | 3 cl. 3,60
In het Noorden van de gemeente Venlo 
ligt de plaats Arcen. In dit prachtige 
dorp vindt u in een eeuwenoude wa-
termolen een stokerij die diverse dran-
ken produceert. Bierenbitter is een 
kruidenbitter gestookt van bier. Samen 
met een negental kruiden maakt deze 
moutwijn tot een zachte bitter.
Deze Bierenbitter zit in een traditio-
neel Hollandse kelder- of kistenfles. 
Deze fles is hoekig waardoor hij niet 
rolt en efficiënter in een kist past dan 
een ronde fles.

GUTAMARA MAAGBITTER
35% Alc. | 3 cl. 3,50
Trappisten-Bitter van Trappisten-
kloosters Uelingsheide in Tegelen en 
Lilbosch in Echt. Paters houden zich 
al eeuwen bezig met het bereiden van 
medicinale kruidendranken. Dit is een 
heilzame maagbitter uit 36 geneeskrach-
tige en verzachtende kruiden; ook als 
bijzonder aperitief met een volle smaak.

ELS LA VERA 
34% Alc. | 3 cl. 2,40
Ein ‘elske’ zegt men in Limburg. Els 
is een samentrekking van de eerste 
letters van Eduard en Louis Stijns, twee 
apothekers, die een bijdrage leverden 
aan de kruidensamenstelling. La Vera 
betekent De Echte, omdat er nogal wat 
namaak-kruidenbitters op de markt 
waren. De drank bevat onder meer al-
sem, wat zorgt voor de bittere smaak. 
Daarnaast zit er steranijs in. Basis voor 
Limburgse-koffie.



UNDERBERG 
44% Alc. | 2 cl. 3,90
Het mythe gaat dat deze kruidenbitter 
ooit in of rond het kasteel Holtmuhle 
in Tegelen vervaardigd werd. ‘Onder 
aan de berg’ of helling van de steilrand 
aldaar. 
Niets is minder waar. Komt uit 
Oostenrijk en dankt zijn naam aan de 
familie Underberg. Bevat kruiden uit 
43 landen.

JÄGERMEISTER 
35% Alc. | 3 cl. 2,40
De bekendste kruidenbitter ter wereld. 
Bevat veel suiker en naar het schijnt 
56 kruiden, specerijen, fruit en wor-
tels. In Duitsland soms nog ‘Göring-
Schnapps’ genoemd daar Herman 
Göring Reichs-Jägermeister was. 

FERNET BRANCA
39% Alc. | 3 cl. 2,90
In 1845 in Milaan, Italië door 
Bernandino Branca uitgevonden 
kruidenbitter. Ooit geroemd om zijn 
medicinale werking tegen, overeten, 
flatulentie en ‘het jezelf doen opstijgen 
van de vloer door het eten van zowel 
oesters als banaan’. (!)…. Een com-
binatie die we wellicht eens moeten 
proberen… of juist niet…

Gin 

Gin is eigenlijk de Engelse afkorting voor Genever. De 
Nederlandse Genever werd in de 17e eeuw populair in 
Engeland. Om die populariteit in te dammen werd besloten 

dat de Nederlandse Jenever eerst met kruiden bewerkt moest worden. 
Zo ontstond London Dry Gin.

IJSVOGEL GIN
Arcen, Limburg 39% Alc. | 3,90
Uit het naburige Arcen (gemeente 
Venlo). IJsvogel Gin heeft als basis dub-
bel gestookte graanalcohol(gerst). De 
gin wordt gelagerd met 15 verschillende 
kruiden die apart zijn gedistilleerd. 
Waaronder hop, jeneverbes, Kardemon, 
Blauwe bes, rabarber, citrus.

LOOPUYT GIN
Schiedam 45,1% Alc. | 4,70
Loopuyt is overduidelijk een New 
Western Gin. Met; Jeneverbessen, 
Lavendel, Sinaasappel en grapefruitschil, 
Kinabast, Nootmuskaat, Verse framboos, 
Cardamon, Inca bessen, moerbeibessen, 
gojibessen, en Coriander

HENDRICK’S GIN 
Schotland 41,4% Alc. | 4,50
De naam doet je denken dat deze uit 
Venlo komt. Toch is hij van het Schotse 
William Grant & Sons. Meer bekend 
van hun Whisky’s Glenfiddich en 
Balvenie. Deze Gin bevat komkommer 
en Bulgaarse Roos.

GORDONS GIN 
Londen 37,5% Alc. | 3,40
Gin voor in de Tonic. De verfrissende 
jeneverbes vormt het hart van Gordons 
Gin. Deze basis krijgt zijn eigen smaak 
door het mengsel van natuurlijke 
kruiden en specerijen, de zogenaamde 
‘botanicals’.

Wilt u uw Gin(-tonic), Plat of Bol? 
Plat is Gin zonder toevoegingen. Bol dan krijgt u er een takje munt en een 

schijfje citroen in maar daardoor wordt de oorspronkelijke smaak wel gemas-
keerd. Want zo gaan alle Gin(-Tonics) naar citroen en munt smaken.



Whisky’s

Whisky(Schots/Canadees), Whiskey(Iers/Amerikaans) 
of Wiskie(Limburgs/Fries) is een sterke drank die is 
gedistilleerd uit gegist graanbeslag (bier zonder hop) en ten 

minste 3 jaar en 1 dag gerijpt op houten tonnen. Als het geen gemengde 
varianten zijn (blends) noemt men het Single Malt. Ook als het be-
slag met meerdere mouten of granen is gemaakt. Single Mash zou dus 
een betere benaming zijn. Amerikaanse en Ierse whiskey onderscheidt 
zich van bijvoorbeeld Schotse whisky door maïs als hoofdbestanddeel te 
gebruiken in plaats van gerst. 

Arcen, Limburg, Nederland

IJSVOGEL WISKIE
46% Alc. | 3 cl. 5,40
IJsvogel whisky(of is ’t Wiskie?) is een 
single cask(port) whisky van drie jaren 
op wisselende temperatuur is gelagerd. 
De IJsvogel in Arcen is de eerste stoke-
rij in Limburg die Wiskie maakt.

Amerikaans

JACK DANIELS OLD NR.7
40% Alc. | 3 cl. 4,10 
Jack Daniel’s onderscheidt zich weer 
van de andere Amerikaanse whiskey’s 
doordat deze een houtskool-filtering 
ondergaat, wat een unieke smaak 
en kleur geeft aan deze whiskey. 
Tennessee straight Bourbon.

Belgisch

GOUDEN CAROLUS SINGLE 
MALT, MECHELEN
46% Alc. | 3 cl. 8,50 
Gestookt uit het bier Gouden Carolus 
Tripel en gerijpt op Bourbon vaten. 
Daarna afgerijpt op vaten die zijn 
bewerkt door de eigen kuiper.

Iers

TEELING SINGLE GRAIN
46% Alc. | 3 cl. 5,50
Teeling was in maart 2015 de eerste 
nieuwe distilleerderij in Dublin sinds 
meer dan 125 jaar. Hun Single Grain 
Whiskey is gestookt van graan. Dit 
in tegenstelling tot de meeste andere 
Ierse Whiskeys die altijd een deel mais 
bevatten.

JAMESON 
40% Alc. | 3 cl. 3,50 
Driemaal gedestilleerde en vier jaar 
gerijpte industriële blended Whiskey 
voor in de Irish-coffee. Ook uit Dublin, 
Ierland. Kruidig hout in de neus. 
Vanille en Sherry in de smaak.

Schots

AUCHENTOSHAN 
SPRINGWOOD (LOWLAND)
40% Alc. | 3 cl. 4,90
Auchentoshan (spreek uit [ock-un-
tosh-un]) Springwood is minimaal 
3 keer gedistilleerd en gerijpt op 
ex-bourbon vaten uit Noord-Amerika, 
gemaakt van Amerikaans eikenhout.

GLEN MORAY 
(SPEYSIDE)
40% Alc. | 3 cl. 5,40
Dit is een Speyside single malt whisky. 
Gerijpt op gebruikte bourbon vaten, 
afkomstig uit Noord-Amerika. Dit geeft 
de whisky zijn rijke en spicy karakter. 
De vaten zorgen voor een superieur 
product met een zachte en volle smaak. 

DALWHINNIE  
(HIGHLAND)
40% Alc. | 3 cl. 6,60
Rijping van maar liefst 15 jaar zorgt 
voor geuren variërend van zoet naar 
floraal. Zijn afdronk is lang en door-
drenkt met walnoot en amandel.

HAZELBURN 
(CAMPBELTOWN) 
46% Alc. | 3 cl. 6,70
Hazelburn 10 years is afkomstig van 
de Springbank distilleerderij en rijpt 
in bourbon vaten, alvorens het wordt 
gebotteld.

TALISKER (SKYE)
45,8% Alc. | 3 cl. 6,50
Talisker is de enige malt whisky die ge-
produceerd wordt op het eiland Skye. 
De naam komt van het Noors “ Thalas 
Gair” wat “hellende rots” betekent. 
Een unieke smaak, rokerig, zoet en 
krachtig.

LAPHROAIG (ISLAY)
40% Alc. | 3 cl. 6,70
Officieel bestaat deze distilleerderij sinds 
1815. Op het afgelegen eiland Islay. Hij 
heeft een warm gouden kleur, in de neus 
is hij vol turf en heeft iets medicinaals, 
een echte herkenbare Islay.
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jaar
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JOHNNY WALKER RED 
LABEL, (HIGHLAND) 
BLENDED
40% Alc. | 3 cl. 3,30
Eén van de bekendste whisky’s ter 
wereld. Red Label is een combinatie 
van kruidige, rokerige malts, zoals 
Talisker, met lichtere, zacht nasmaken-
de granen.

Schots/Venloos

DIELEN’S MALT
40% Alc. | 3 cl. 3,90 
Slijterij Dielen maakt likeuren op basis 
van Cognac en Whisky. Deze vullen ze 
ook puur af op fles om als huismerk te 
verkopen. Stokerij onbekend. Willen 
ze niet verklappen. Wel een lekkere 
Single Malt. Herkent u de stokerij? Wij 
zijn benieuwd.

 

Eau de Vie 

Eau de Vie betekend letterlijk levenswater. Het is alcohol gestookt 
uit wijn. Voldoet deze aan 5 voorwaarden namelijk; tweemaal 
gedestilleerd, minimaal 2,5 jaar gerijpt, gemaakt van een of meer 

van 6 bepaalde druivenrassen, minimaal 40% alcohol en komt deze uit de 
streek rond de stad Cognac, dan spreken we officieel van ‘Eau de Vie de 
Cognac’. Ofwel Cognac. De aanvankelijk witte alcohol krijgt, net als 
oude-jenever en Whisky, door rijping op getoaste tonnen een bruinere kleur. 

COGNAC REMY MARTIN 
V.S.O.P. 
40% Alc. | 3 cl. 5,50
De afkorting V.S.O.P. staat voor very 
superior old pale. En moet minimaal 
4,5 jaar gerijpt zijn. X.O. staat voor 
Exeptionally Old en moet minimaal 
6,5 jaar gerijpt zijn.

DIELEN’S COGNAC V.S.O.P. 
40% Alc. | 30 cl. 4,90
Deze cognac gebruikt Dielen o.a. in de 
Venloos Paeterke Bierlikeur.

8
jaar

DIELEN’S COGNAC X.O. 
45% Alc. | 30 cl. 8,80
Slijterij Dielen maakt eigen likeuren 
op basis van o.a. cognac. Ze kopen 
deze daarvoor in bulk in maar 
bottelen hem ook puur. Van welk 
cognac-huis deze is, willen ze niet 
verklappen. Herkent u het huis?

‘BELLET’ EAU DE VIE DE 
LIMBOURG 
40% Alc. | 30 cl. 7,80
Levenswater gestookt uit Appelwijn 
van door Stichting het Limburgs 
Landschap beheerde boomgaarden. 
Gestookt in Duitsland. Gerijpt door 
Slijterij Dielen in Venlo.

VELDMAN EAU DE VIE 
42% Alc. | 30 cl. 4,90
In het gehucht Ronckenstein tussen 
Belfeld en Reuver iets ten zuiden 
van Venlo, ligt de kleine stokerij van 
Willem Veldman. Dit distillaat is ver-
vaardigd met wijndruiven van Hoeve 
Roozendael in Reuver. Deze kleine, 
ambachtelijke wijngaard maakt haar 
eigen wijn van de eigen druiventeelt. 
Dezelfde druiven zijn gebruikt voor het 
maken van deze heerlijke Eau de vie 
van 42%vol.

DUJARDIN VIEUX 
35% Alc. | 30 cl. 2,40 
Vieux is de benaming van de 
Nederlandse imitatie van cognac. In de 
volksmond wordt het koetsierscognac 
(koetsiertje) of Hollandse cognac 
genoemd.

Weetje
Eau de Vie (de Cognac) begint net als Whiskey als 
kleurloze alcohol. Aan de rijping op getoaste of soms zelfs 
gebrande vaten, dankt de drank zijn kleur.



Wijnen
Huiswijn

Als huiswijn schenkt de Klep de wijnen van ‘Domaine de La 
Baume’. Een wijnhuis uit de Languedoc. De ‘La Grande 
Olivette’ serie wordt gemaakt van druiven die zijn aange-

kocht bij verschillende wijnboeren in de omgeving. Al deze wijnen zijn 
‘cépage’ wijnen: voor de wijn wordt slechts één druivenras gebruikt.

Droge Witte wijn

In de zomer schenken wij:

LA BAUME  
SAUVIGNON BLANC
Frankrijk 
12% Alc. | 15 cl. 3,90
Complexe aroma’s van limoen en 
passievrucht met lange afdronk.

In de winter schenken wij:

LA BAUME VIOGNIER 
Frankrijk 
12% Alc. | 15 cl. 3,90
Lekker sappig met mooie zuren en 
een aangenaam klein bittertje én een 
fruitig restzoetje.

Rode Wijn

LA BAUME MERLOT
Frankrijk 
12% Alc. | 15 cl. 3,90
Wijnhuis uit de Languedoc. De smaak 
van de wijn is heerlijk rond en zacht 
en de frambozen en rode bessen ko-
men hier in de smaak weer terug. De 
tannines zijn erg zacht en dat maakt 
deze wijn erg prettig om te drinken.

CASTELLO D’ALBA
Portugal 
13% Alc. | 15 cl. 5,30
Portugese volle rode wijn uit het ge-
bied waar ook de Port vandaan komt.



Zoete Witte Wijn

TOLLTRAUM
Duitsland 
11% Alc. | 15 cl. 2,90
Verleidelijk lekkere lichtzoete Duitse 
witte wijn, gemaakt van diverse 
druivenrassen; geurt naar zoetig fruit, 
o.a. appel en perzik.

Rosé Wijn

EAGLE CREEK, ZINFANDEL
Californië 
10,5% Alc. | 15 cl. 3,90
Karakteristieke aroma’s van rode 
bessen en perziken. Licht zoet.

ROCCA PINOT GRIGIO  
BLUSH ROSÉ 
Italië 
12% Alc. | 4,10
heeft een bleke zalmroze kleur en is 
friszacht met verleidelijk fruit en een 
subtiel pepertje. Smaakvol, een echte 
verrassing in het glas. Droge rosé.

Cider

Ja mensen; Cider is wijn en geen bier. 
Cider is immers vergist appelsap met 
bubbels. In een bierflesje. Dat dan 
weer wel. Omdat Ciders in Groot 
Brittannië en Ierland vaak ook van het 
vat verkrijgbaar zijn of uit bierflessen 
worden geschonken denken veel 
mensen dat Cider een type bier is. 

MAGNERS CIDER 
5% Alc. | 33 cl. 3,60 
Magners komt uit het ierse Tipperary. 
In Ierland zelf te koop onder de naam 
Bulmers. Maar beide zijn hetzelfde. 
Wordt gemaakt van 17 appelrassen.

Versterkte Wijnen (S.V.P.)
S.V.P.? Ja. Sherry, Vermout en Port. Dit zijn versterkte wijnen. 
Wijnen waaraan tijdens de vergisting alcohol wordt toegevoegd zo dat 
de vergisting stopt en het alcoholpercentage toch nog stijgt.

Sherry

Sherry is een Spaanse versterkte wijn 
die door middel van het solera-sys-
teem wordt opgevoed. Sherry is 
afkomstig uit de streek van Jerez de 
la Frontera, in Andalusië. Sherry is de 
Engelse verbastering van Jerez.

SANDEMAN MEDIUM 
20% Alc. | 5,5 cl. 3,30
Niet te zoet en niet te droog. Vandaar 
medium. Aromatisch en Harmonieus 
van smaak.

PEDRO XIMENEZ X.O. 
20% Alc. | 5,5 cl. 4,40
Deze Sherry is genoemd naar de druif 
waarvan hij is gemaakt. De naam 
Pedro Ximénez is mogelijk van een 
Spaanse soldaat in de 17e eeuw geko-
men. Deze zou de druif van Nederland 
naar Spanje gebracht hebben.

Vermout

Vermout (uitspraak: vermoet) is een 
versterkte wijn, op smaak gebracht 
met aromatische planten en kruiden. 
De meeste vermouts worden in Italië 
gemaakt. Een ervan, Martini & Rossi, 
is zo bekend geworden dat voor 
veel mensen het woord Martini zelfs 
synoniem is aan vermout.

MARTINI BIANCO 
15% Alc. | 5,5 cl. 3,10
Natuurlijk wereldberoemd door James 
Bond die deze drank (Shaken, not 
stirred) gemengd met Vodka drinkt 
aan de roulette tafel.

MARTINI ROSSO 
15% Alc. | 5,5 cl. 3,10
Bitterzoete kruidensmaak. Vaak als 
Aperitief gedronken.



Port

Port of porto (Belgisch-Nederlands) 
is kort voor portwijn, een versterkte 
wijn uit Portugal, met een alcoholge-
halte tussen 18 en 20 procent.Er zijn 
verschillende portsoorten. De meest 
gebruikte onderverdeling is de ruby, 
vintage, tawny, en witte port.

DA COSTA RUBY
20% Alc. | 5,5 cl. 3,40
De Ruby port komt het meeste voor. 
Deze relatief jonge portsoort is twee 
tot drie jaar opgeslagen op het vat. 
Ruby port wordt geblend (samenge-
steld) door menging van druiven van 
meerdere druivensoorten, jaargangen 
en wijngaarden.

DIELEN TAWNY 
20% Alc. | 5,5 cl. 3,90
Deze komt niet uit Portugal maar uit 
Australië. Daarom officieel geen Port 
maar de productiewijze is identiek. De 
smaak wellicht zelfs beter.

 

 

Likeuren
Huislikeur 

 
PAETERKE  
DÖBBEL-BEERLIKEUR 
14,9%Alc. | 3 cl. 3,40
Speciaal voor ons door slijterij Dielen 
Venlo ontwikkelde likeur op basis van 
ons kloosterbier Paeterke Döbbel. 
Ook als u niet van bier houdt is dit een 
lekkere likeur met naast bier smaken 
van vanille en sinaasappel.

Likeuren van  
Slijterij Dielen

VENLOSE LIKEUR 
14,9% Alc. | 3 cl. 3,60
Likeur waar Venlo de deur bij slijterlij 
Dielen al jaren plat loopt.

SPECULAASLIKEUR 
14,9% Alc. | 3 cl. 3,60
De naam zegt het al. Een fijne likeur 
met een mooie gebalanceerde melange 
van speculaaskruiden.

KOFFIELIKEUR 
14,9% Alc. | 3 cl. 3,60
Voor deze likeur zijn tientallen koffie’s 
en espresso’s geprobeerd alvorens 
men het juiste versie had.



Likeuren van Stokerij 
Veldman Reuver

BRAMENLIKEUR 
14,9% Alc. | 3 cl. 3,60
Likeur gemaakt van Noord-Limburgse 
‘Braomele’.

WEIDELIKEUR 
14,9% Alc. | 3 cl. 3,60
Likeur gemaakt met paardenbloem.

LIMONCELLO 
29% Alc. | 3 cl. 4,20
Italiaanse citroenlikeur.

Trappisten likeuren 
van Trappistenklooster 
Uelingsheide in Tegelen.

CORDIAL LA TRAPPE 
25%Alc. | 3 cl. 3,80
Fijne likeur, mede bereid uit vruchten. 
Een echte hartversterker; ook voortref-
felijk als after dinner.

TRAPPISTINE 
35%Alc. | 3cl. 3,80
Exquise likeur, gedistilleerd uit 45 
aromatische, ontspannende kruiden; 
ook uitstekend als digestief.

Industriële likeuren 

BAILEY’S 
17% Alc. | 3 cl. 3,60
Ierse Whiskey met caramel, vanille en 
room.

COINTREAU 
40% Alc. | 3 cl. 3,70
Franse Triple Sec likeur gemaakt van 
sinaasappel.

GRAND MARNIER 
40% Alc. | 3 cl. 3,80
Franse Sinaasappellikeur. Soort 
Triple Sec maar dan van cognac en 
sinaasappelessence.

DI SARONNO AMARETTO 
28% Alc. | 3 cl. 3,60
Amandellikeur. Gemaakt van amandel 
en perzikpitten. Amaretto betekent een 
beetje bitter.

SOUTHERN COMFORT 
35% Alc. | 3 cl. 3,60
Amerikaanse Whiskeylikeur met hints 
van kaneel sinaasappel perzik en vanille.

LIKOR 43 
31% Alc. | 3 cl. 3,60
De Spaanse likeur met 43 geheime 
ingrediënten die samen een unieke 
smaak opleveren.

Frisdranken
Vruchtensappen van Görtz-fruit uit het naburige Baarlo.
Appelsap 20cl.  ............................................................................................ 2,60
ongefilterd sap van vooral Elstar appelen.
Perensap 20cl. ............................................................................................ 3,10
Kersensap 25cl.  .......................................................................................... 3,90 
van echte Limburgse Morellen (zure kers).

Biologische Vruchtensappen van Schulp.
De sappen van Schulp zijn 100% biologisch en niet geconcentreerd.
Sinaasappel 20cl. ........................................................................................ 2,70
Appel en aardbei 20cl. ................................................................................ 2,90
Tomaat 20cl. ............................................................................................... 3,10

Frisdranken uit de frisdrankfabriek.
Pepsi Cola 20cl.  .......................................................................................... 2,30
Pepsi Max 20cl.  .......................................................................................... 2,30
Sisi 20cl. ..................................................................................................... 2,30
Seven Up 20cl.  ............................................................................................ 2,30
Royal club Cassis 20cl.  ............................................................................... 2,30
Lipton Ice Tea 20cl.  .................................................................................... 2,40
Lipton Ice Tea Green 20cl.  .......................................................................... 2,40
Rivella 20cl. ................................................................................................ 2,40
Royal Club Tonic 20cl.  ................................................................................ 2,40
Royal Club Bitter-lemon 20cl.  ..................................................................... 2,40
Royal Club Ginger Ale 20cl.  ........................................................................ 2,40
Sourcy rood 20cl.  ....................................................................................... 2,20
Sourcy blauw 20cl.  ..................................................................................... 2,20

Frisdrank uit de Koe.
Glas melk 20cl. ........................................................................................... 2,40
Nutricia chocomel 20cl.  ............................................................................. 2,40
Nutricia Fristi 20cl.  ..................................................................................... 2,40



Warme dranken

Onze koffie en Thee komt van Koffiebranderij & Thee-
pakkerij Blanche Dael uit Maastricht. Deze winkel met 
branderij aan de wolfstraat bestaat al meer dan 100 jaar en 

mag het predikaat hofleverancier dragen.

Koffie
Al onze koffie is espresso want deze worden allemaal onder druk gezet. Espresso 
is op te delen in Lungo, Ristretto en Americano. Daar maken we dan weer melk-
koffies van. Van Ristretto maken we Cappuccino en Latte Machiato. Van Lungo 
maken we Koffie-Verkeerd.

Lungo zeg maar gewoon koffie ...................................................................2,30
Ristretto noemen we in Nederland vaak espresso  .....................................2,30
Cappuccino ristretto met melkschuim en warme melk  .............................2,50
Latte Machiato melk en melkschuim met een laagje ristretto ....................3,00
Koffie Verkeerd lungo met warme melk  ..................................................3,00
Americano risstretto met heet water ..........................................................2,30
Babyccino cappuccino zonder koffie .........................................................2,40

Venlose-, Limburgse-, Irish-, French- of Spanish-Koffie  ..................6,10
Koffie met respectievelijk; Venlose likeur, Els La Vera, 
Jameson Whisky, Grand Marnier of Licor 43. Suiker en slagroom.

Thee
Thee zijn de blaadjes van de thee plant. Al dan niet gearomatiseerd met kruiden 
en smaken. Wij serveren de volgende smaken:

Ceylon meest gedronken Zwarte Thee. 
De toevoeging orange Pekoe duidt op kwaliteit............................................2,30

Earl Grey thee met bergamot .....................................................................2,30
Groene Thee jonge blaadjes thee ..............................................................2,30
Dael’s Droum blend van Thee en andere kruiden en vruchten ..................2,30

Geen thee 
…maar wel zo te drinken

Rooibos Zuid-Afrikaans naaldgewas. Geen tannine of theïne ...................2,30
Kamille knopjes van de kamillebloem .......................................................2,30
Verse Munt takke-thee ...............................................................................2,50
Verse Thijm ook takke-thee. Lekker met honing .......................................2,50

Thee etc. serveren we met honing uit Hout-Blerick (gemeente Venlo) 
(Zolang de voorraad strekt.)

Warme Chocomel .....................................................................................2,50
Kies uit Wit, Melk of Pure chocola en u mag zelf mengen.
Slagroom er bij? ..........................................................................................0,60

LEKKER BIJ KOFFIE EN THEE
Huisgemaakte Appel-plaat-cake ............................................................2,50
Slagroom ...................................................................................................0,60


