
Lunch
Amadeuz Trio € 12.90

Klein soepje, mini tosti en mini broodje van de dag.
Elke dag vers, wisselend assortiment.

Lokaal gemaakte soep € 5.90
Met stokbrood en kruidenboter

Vers gemaakte tosti ham/kaas € 4.90
Vers gemaakte tosti Amadeuz € 5.90

Romige brie met krokant spek & zoete stroperige appelstroop
Brabants worstenbroodje € 3.90

Borrelen 
Etagère borrelen (2 personen) € 16.90

Heerlijke borrelhapjes, nootjes & fruit
Portie bitterballen Elite (6 stuks) € 6.90
Kipkrokant de luxe (6 stuks) € 6.90

Lekkernijen
Amadeuz Deluxe  € 4.90

3 zoete lekkernijen, heerlijk bij de koffie of thee! 
Elke dag vers, wisselend assortiment.

Diverse taartjes € 5.90
Elke dag vers, wisselend assortiment.

Lunch & Borrel



Arrangementen
High Tea

Etagères met hartige en zoete lekkernijen; O.a. belegde broodjes, lokale specialiteit in 
bladerdeeg, petit fours en chocolade. Het aanbod varieert met de seizoenen. 

Al dit lekkers wordt geserveerd met verschillende theesoorten naar keuze.
Te boeken vanaf 2 personen.

€ 25,- per persoon

High Wine
Etagères met hartige en zoete lekkernijen; O.a. belegde broodjes, lokale specialiteit in 

bladerdeeg, petit fours en chocolade. Het aanbod varieert met de seizoenen. 
Al dit lekkers wordt geserveerd met 3 glazen verschillende wijn. 

Te boeken vanaf 2 personen.
€ 35,- per persoon

Gelieve deze arrangementen 2 dagen van tevoren te reserveren.

Deze arrangementen en meer zijn ook te boeken in combinatie 
met de Big E-Bird e-scooters.

Kijk voor meer informatie op www.bigebird.nl 



Frisdrank
Chocomel  € 2.50
Fristi  € 2.50
Appelsap  € 2.50
Sinaasappelsap  € 2.50
Tomatensap  € 2.50
Coca cola regular  € 2.50
Coca cola zero  € 2.50
Sprite refresh  € 2.50
Fanta orange  € 2.50
Fanta cassis  € 2.50
Fuzetea sparkeling  € 2.50
Fuzetea green  € 2.50
Sprite  € 2.50
Rivella original  € 2.50
Finley Bitter lemon  € 2.50
Finlet Tonic  € 2.50
Finley Ginger ale  € 2.50
Royal bliss tonic water € 2.50

Warme drank
Koffie  € 2.30
Espresso  € 2.30
Dubbele Espresso  € 3.30
Cappuccino  € 2.50
Koffie verkeerd  € 2.50
Latte Macchiato  € 3.50
Latte Macchiato Special  € 4.90

Keuze uit: Salted caramel, 
Vanille of Caramel

Thee  € 2.30
Verse muntthee  € 2.90
Warme chocomel  € 2.80
Slagroom  € 0.50

Dranken
Water

Chaudfontaine blauw  € 2.00
Chaudfontaine rood  € 2.00



Witte wijn
Il Cigno, Pinot grigio  € 3.90  /  € 17.00
J. Mellot, Destinea sauvignon blanc € 3.90  /  € 17.00
M. de Riscal, Rueda  € 4.90  /  € 22.50
Fe Trimbach, Pinot blanc  € 6.90  /  € 32.00

Rode wijn
Torres Mas Rabell, Tempranillo  € 3.90  /  € 17.00
La Linda, Malbec  € 4.90  /  € 22.50
M. de Riscal, Arienzo Crianza  € 25.00

Rose wijn
Monteclain  € 3.90  /  € 17.00
AIX Rosé  € 29.50

Bubbels
Schlumberger, Grüner Veltliner  € 29.50

Wijnen



Van de tap
Hertog Jan Pilsener (25 cl)  € 2.50
Bud pilsener (25 cl)  € 2.50
Hertog Jan Weizener  € 3.90
Leffe Blond trappist  € 3.90

Aperol spritz € 6.90
Limoncello spritz  € 6.90
Moijto  € 7.90

Bier op fles
Jupiler € 2.20
Hoegaarden radler 2% € 3.20 

(lemon & lime) 

Hoegaarden (wit) € 3.20
Liefmans Fruittesse € 3.90
Corona extra beer € 3.90
Victoria (blond) € 3.90
Leffe dubbel (bruin) € 3.90
Karmeliet tripel (blond) € 5.90

Bieren

Alcoholvrij 
Hoegaarden 0,0% Radler € 2.50
Hertog Jan 0,0% € 2.50

Coctails
Heerlijk zomers genieten



Wijnkaart
Witte wijnen

Il Cigno, Pinot grigio  € 3.90  /  € 17.00
Een mooie witte wijn met de geur van wit fruit, zoals appel en 
peer. De smaak is zacht met frisse zuren en een aroma van 
bloemen en citrus.

J. Mellot, Destinea sauvignon blanc € 3.90  /  € 17.00
Lichtgouden kleur, briljant en helder. Elegante en delicate neus 
met aroma’s van tropisch fruit en citrusvruchten. Evenwichtig, 
de smaak tussen frisheid en volheid. Tonen van citroen en 
passievrucht. Expressieve en aromatische afdronk.

M.de Riscal, Rueda  € 4.90  /  € 22.50
Deze wijn heeft een zeer aromatische geur met aroma’s 
van tropisch fruit en hints van bloemen en venkel. De frisse 
smaak is zacht en kent een licht bittertje die typisch is voor de 
druivensoort Verdejo.

Fe Trimbach, Pinot blanc  € 6.90  /  € 32.00
Deze bleke wijn kent een aroma van frisse lentebloesem 
en heeft een levendig mondgevoel door de combinatie van 
sappigheid en pittigheid.

Bubbels
Schlumberger, Grüner Veltliner  € 29.50

Schlumberger Grüner Veltliner is een mousserende wijn met 
intense fruitige aroma’s en opvallende kruidige tonen. De wijn 
heeft een fijne bubbel, een uitgebalanceerde harmonieuze 
smaak en een lange afdronk.



Rode wijnen
Torres Mas Rabell, Tempranillo  € 3.90  /  € 17.00

Deze wijn heeft een diepe robijnrode kleur. In het bouquet 
komen volle, complexe geuren van de Mediterranée tot uiting 
met overvloedige tonen van kruiden en bramen.

La Linda, Malbec  € 4.90  /  € 22.50
De kleur van deze rode wijn is diep donker rood. Hij heeft die 
heerlijke typische Malbec geur van kersen, bramen en ook wat 
lichte kruiden, chocolade en cederhout. De afdronk is vol en 
lang met mooie aangename tannines.

M.de Riscal, Arienzo Crianza  € 25.00
Een typische Rioja blend van Tempranillo, Mazuelo en 
Graciano afgerond met een mooie houtlagering van maar 
liefst 18 maanden. De geur is duidelijk rode bessen, maar 
ook iets van kokos. Je proeft rood fruit maar ook complexere 
smaken zoals rijpe pruimen en duidelijk vanille.

Rose wijnen
Monteclain  € 3.90  /  € 17.00

Dit is een fruitige wijn met aroma’s van zacht rood fruit zoals 
framboos en aardbei. De wijn is droog en heeft frisse zuren.

AIX Rosé  € 29.50
De AIX rose is een geweldige verfijnde, droge en zeer 
smaakvolle rosé met smaken van rood bosfruit, kersen, 
aardbeien en verse vijgen. In de neus aroma’s van rijpe 
mandarijntjes, frambozen en bosaardbeien met een snufje 
specerijen.

Wijnkaart


