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Cocktails

Aperol spritz,  € 7,75
frisse combinatie van Aperol, cava en bruiswater   
 
Limoncello spritz,  € 8,75
zomers drankje op basis van Limoncello, cava en bruiswater
  
Mocktail de Korenmolen,  € 6,75
alcoholvrije cocktail met crodino rosso, jus d’orange, 
bruiswater en gember    
   
Espresso Martini, € 9,25 
digestief cocktail op basis van espresso, vodka en koffielikeur 

Cocktails



Vodka

Absolut zuivere vodka  €  4,50
van wintertarwe en water uit eigen bron. Zacht van smaak 
 
Grey Goose €  8,65
mooie vodka uit de Franse Cognacstreek  met een licht zoete geur 
en een volle en zachte smaak 

Rum

Havana Club 7  €   6,25
donkere rum met Cubaanse smaken zoals aromatische tabak,  
tropisch fruit, kruiden en vanille 

Zacapa 23 yo € 12,50
gecompliceerde rum met de heerlijke smaak van honing,  
fruit en kruidige eik 

Bacardi Gran Reserva Diez  € 12,50
unieke blend van tropische rum met tonen van amandelen,  
bananen, peren, vanille en eiken 

Cognac

Leyrat Cognac V.S.O.P   €   6,50
zacht en rijk met een afdronk van eiken en bloemen  

Leyrat Cognac X.O  € 19,50
delicate combinatie van geroosterde eikennoten, specerijen en cacao 

Remy Martin V.S.O.P  €   7,50
een perfecte harmonie van krachtige en elegante aroma’s 

Armagnac / Calvados / Grappa

Armagnac Marie Duffau X.O  €  5,00
zeer zacht en rond, tonen van abrikoos, pruim en vanille. 

Christian Drouin Calvados V.S.O.P  €   9,25
harmonieuze mix van gebakken appels, amandelen en pittige kruiden 

Alexander Grappa   €  5,00
witte zachte en geparfumeerde grappa van Pinot, Cabernet en Merlot 
wijnstokken 

Blended Whisky / Bourbon

Suntory Toki  €   8,00
Japanese blend met tonen van grapefruit, druiven, pepermunt 
en licht pittige afdronk met een vleugje vanille    
   
Buffalo Trace Bourbon  €   5,00
mooi in balans tussen de zoete smaak, het lichte rokerige, 
de kruiden en de zachtheid    
 

Gin-Tonic

Bombay Sapphire, €    7,75
zachte Gin met een uitgebalanceerde smaak op basis van  
10 geselecteerde specerijen.

Bombay Sapphire Bramble  €    9,35
gin samengevoegd met een 100% natuurlijke fruitinfusie die  
zorgt voor een rijke bessensmaak

Hendrick’s  € 10,50
zachte gin met een ongebruikelijk karakter en een subtiele smaakbalans 

Monkey 47 € 14,50
spicy gin uit het Schwarzwald gemaakt van 47 ingrediënten

  
Onze gin-tonics worden geserveerd met Fever Tree Mediterranean tonic

Glenfiddich 12 yo €   7,00
toegankelijke whisky met veel fruit en een 
hintje chocolade 

Frysk Hynder  €   7,75
een ware smaakexplosie volgt in een 
aangenaam zoete afdronk

The Belvenie Doublewood 12 yo €   8,85
zacht, soepel en vol fruit met een lange 
afdronk 

Dalwhinnie 15 yo €   9,50
aangenaam vriendelijke, zachte whisky vol 
karakter 
 
Talisker Skye  €   8,25
krachtige whisky met een zachte ondertoon

Single Malt Wisky


