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Mixed
D ri n k s

Heineken

Oedipus brewing

Het bedrijf Heineken is ontstaan in 1864 in Amsterdam. Het

Oedipus staat voor gezelligheid, energie, creativiteit

behoort tot de grootste brouwerijen ter wereld.

en dingen net eventjes anders doen.

Pilsener (18cl / 25cl)

GIN & TONICS
Tanqueray & Tonic
Tanqueray London Dry Gin, Russell & Co tonic, limoen 7,75

2,50 / 2,70

Heineken Pilsener is een ondergistend, volmout bier, met
een alcoholpercentage van 5%. De smaak kenmerkt zich door

SPEKTAKEL
India Pale Lager 4,50

milde bittertjes en is makkelijk doordrinkbaar.

Heineken 0.0% 2,75

Tanqueray Ten & Tonic
Tanqueray Ten Gin, Russell & Co tonic, grapefruit 9,25

O-M-G! Ons eigen biertje!

Deze alcoholvrije variant van ‘s-werelds meest

In samenwerking met de brouwmeester van Oedipus hebben

bekende bier, heeft het verfrissende karakter, de

wij deze frisse, dorstlessende I.P.L. gecreëerd. Mocht je deze

fruitige tonen en een licht moutige body.

willen toevoegen aan je prive-collectie, dat kan!

Isle of Harris Gin & Tonic
Isle of Harris Gin, Russell & Co tonic, grapefruit 11,25

Dit spectaculaire bier is ook per fles te bestellen!

Brand

Offline
White Ale 4,75

De Brand bierbrouwerij in het Limburgse Wijlre is
de oudste brouwerij van Nederland, ontstaan in
het eerste kwart van de 15e eeuw.

Tanqueray Rangpur & Tonic
Tanqueray Rangpur Gin, Russell & Co tonic, sinaasappel 8,50

Laptop weg, telefoon uit, tablet in je tas. Zorg ervoor dat je

MIXED DRINKS

helemaal offline bent, zodat je jezelf voor 100% kunt focussen

Pilsener (18cl / 25cl)

2,60 / 2,80

op het genieten van deze White Ale.

Dark ‘N’ Stormy
Pampero Anejo Especial, Russell & Co gingerbeer, limoen en Angostura bitters 8,75

Een heerlijke balans van verfijnd hop-aroma en de

ThaiThai
Tripel 4,75

karakteristieke hopbitterheid, met een krachtige, verfrissende afdronk, met een alcoholpercentage van 5%.

Spice up your life! Veel van hetzelfde, maar toch heel anders.

Weizen 4,50

Huisgemaakt en sprookjesachtig, inclusief 4 hardwerkende

Gebrouwen volgens traditioneel Beiers recept. Smaakvol

dwergen, een magisch brouwsel en een prachtige prinses.

Moscow Mule
Ketel One Vodka, Russell & Co gingerbeer, munt en limoen 8,25

door de Saazerhop, mineraalwater en tarwe. Een
alcoholpercentage van 5.1% en een frisse, zachte afdronk.

Weizen 0.0%

3,25

Speciaalbier en alcoholvrij bier zijn inmens populair

Bulleit Ginger
Bulleit Bourbon, Russell & Co Golden gingerale, limoen en gember 8,00

Two Chefs brewing
zijn in 2012 begonnen met het brouwen van funky bieren.

Lemon Spritz
Willem’s Wermoed vermouth, Spumante, Russell & Co lemon bitter en sinaasappel 6,50

White Mamba
Witbier 4,50

Virgin Paloma
Grapefruitsap, bruiswater, suikersiroop, grapefruit, rozemarijn 4,25

Twee voormalige chefs en werkzaam voor zakelijke bedrijven,

geworden de afgelopen jaren. Met deze Weizen 0.0 vind
je het beste uit twee werelden.

Mort Subite

Elke cobra is een slang, maar niet elke slang is een cobra.

De naam komt van het dobbelspel pietjesbak. Als er geen tijd

SSsssSSSssssssSSSSSSSSsssssssSSssSSSSssssssssssuper!

meer was, speelde men een korte versie: de “Mort Subite”.

Blonde Lambic

Funky Falcon
Pale Ale 4,75

4,50

Mort Subite Blond Lambic is een verfrissende blend van

Drink, spreid je vleugels en maak bewegingen op de

jonge lambic met een florale toets van hop en

dansvloer; ‘Like no one’s watching’. Ga ervoor en be funky!

een alcoholpercentage van 5.5%.
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