


Huiscocktail

Wodka based

Sacred Martell / €15
Rémy Martin Accord Royal, St Germain,  citroensap,  Franklin & 
Sons Natural Indian Tonic

Mary’s Mule / €13
Mary White, supasawa (citrus), suikersiroop, 
ginger ale, ginger beer

Espresso Martini / €13
Mary White, Mr Black Coffee Liqueur, 
espresso

Lady Marmalade / €13
Mary White, Cointreau, supasawa (citrus),  
prosecco

Bloody Mary White / €13
Mary White wodka, Del Maguey Vida Mezcal, 
Allain Milliat tomatensap, limoensap, kruiden

Rag Doll / €11
Mary White, supasawa (citrus), bruiswater

Gin based

Siberian Tiger / €13
Blind Tiger Imperial Secrets, pompelmoessap, 
 supasawa (citrus), esdoornsiroop 

Heavenly Nectar / €13
Blind Tiger Piper Cubeba, pompelmoessap, 
St Germain, supasawa (citrus), St. Bernardus 
wit

Amarena Cheeks / €13
Blind Tiger Piper Cubeba, groene chartreuse, 
 amarena suikersiroop, violetsiroop,  
supasawa (citrus), soda

Moon Glow / €13
Hendricks Lunar, supasawa (citrus), 
suikersiroop, soda

Crystal Clear Gimlet / €13
Blind Tiger Piper Cubeba, cointreau,  
suikersiroop, supasawa (citrus), limoenbitters

Pirotti / €13
Mary White, kokosnoot, banaan,
supasawa (citrus) en ananassap



Tiki

Classics

Mocktails

Mai Tai / €13
Appleton Signature, Plantation Pineapple, 
 cointreau, limoensap, amandelsiroop

Old Fashioned / €15
Yellow Rose Bourbon, Yellow Rose Rye, 
suikersiroop, angostura bitters

Zombie / €13
Appleton Signature, Plantation Xaymaca, 
Plantation Pineapple, citroensap, limoensap, 
ananassap, passiepuree, angostura bitters

Mojito / €11
Plantation Three Stars, supasawa (citrus),  
munt, suikersiroop, soda

Giggle Water / €13
Plantation Three stars, Plantation Pineapple, 
 passiepuree, bananenpuree, ananassap, 
 pompelmoessap, limoensap, eiwit 

Pina Colada / €13
Plantation Three Stars, Plantation Pineapple, 
 kokoslikeur, ananassap, eiwit

Singapore Sling / €13
Hendricks Gin, Cherry Heering liqueur, 
cointreau, Bénédictine, pompelmoessap, 
ananassap, grenadine

Long Island Iced Tea / €15
Appleton Signature, Cointreau, Ketel One, 
 Espolon Reposado, Hendricks, esdoornsiroop, 
 citroensap, cola

Big Blind / €8
banaan, ananas, pompelmoes

Small Blind / €8
kokosnoot, ananassap, passievrucht

Jeepers Creepers / €8
Supasawa (citrus), suikersiroop, 
sinaasappelsap, mediterranean tonic

Virgin Mojito/ €8
Munt, ginger ale, suikersiroop, soda

Nona June/ €8
Alcoholvrije gin

Nona Spritz/ €8
Alcoholvrije aperol spritz



Trending

Pornstar Martini / €13
Belvédère, vanille, passiepuree,  
limoensap, prosecco

Dark & Stormy / €13
Appleton Signature, suikersiroop, supasawa, 
 angostura bitters, ginger beer

Sazerac / €15
Remy Martin 1738 Accord Royal, Yellow 
Rose, Absinth, suikersiroop

Amaretto Sour / €11
Amaretto saliza, citroensap & eiwit

Smoked Whisky Sour / €13
Ardbeg An Oa, citroen, suikersiroop, eiwit

Blood and Sand / €13
Yellow rose bourbon, Midi rood,
cherry heering liqueur, sinaasappelsap



Apero Bier | Van de tap

Bier | Van de fles

Sherry Tio Pepe / €6 

Kirr / €7 

Campari / €7 

Dell Professore Classico / €7 

Dell Professore Rosso / €7

Midi Liquid Gold / €7

Midi Classic Red / €7

Ricard / €7

Cynar / €8

Picon Vin Blanc / €10

Aperol Spritz   / €10
(aperol & prosecco)

Hugo Spritz  / €10 
(vlierbloesem & prosecco) 

Belvedere Spritz / €10  
(Belvedere, Midi  liquid sunset 
& tonic)

Limoncello Spritz / €10
 (Limoncello & prosecco)

Americano / €13 
(Dell Professore Rosso, Campari & 
soda)

Negroni / €13 
(Dell Professore Rosso, Campari,  
Blind Tiger)

Chandon Spritz / €12

Kirr Royal / €15

Stella Artois 5,2% / 25 cl / €3

Kriek Lindemans 3,5% / 33 cl / €3,50

St Bernardus Triple 8% / 33 cl / €4,50

Duvel 8,5% / €4,50

Omer 8% / €4,50

Jus de mer 7,2% / €4,50

St Bernardus 12 / 10% / €4,50

St Bernardus Wit 5,5% / €4,50

Bier van Brugge  / €6

Drankkaart



Digestief

Porto Kopke wit / €7

Porto Kopke rood / €7

Porto Kopke Tawny 10Y / €7 

Limoncello Bepi Tosolini / €8

Amaretto “Saliza” 
Bepi  Tosolini / €8

Grappa di Moscato, 
Bepi  Tosolini / €8

Mr Black Coffee Liqueur / €8

Baileys / €8

Licor 43 / €8

Domaine de Canton / €8

Grand Marnier / €8

Hierbas de las Dunas / €8

Chartreuse geel / €8

Chartreuse groen / €8

Elixer d’Anvers / €8

Absinth / €8

Bénédictine / €8

Cointreau / €8

Cherry Heering Liqueur / €8

Drankkaart



Appleton Signature 40% / €8
Bruine rum van Jamaica met een rijke neus 
met veel zoete boteraroma’s. Deze rum 
bestaat uit een mengeling van vijftien ver-
schillende superieure gerijpte rums.

Appleton Rare  43% / €10
Vervolg op de Signature, deze is echter een 
mengeling van twintig verschillende rums, elk 
ten minste acht jaar lang gerijpt.

Appleton 21 / 43% / €22
Vervolg op de Rare, deze is krachtig, maar 
met delicate tinten van citrusfruit, kruiden en 
hout. U zal er ook malse sinaasappelschil 
ontdekken, net als diepe vanille, rijke 
nootmuskaat, warme koffie- en cacaosmaken.

Rhum

Plantation 3 stars 40% / €8
Een zorgvuldig samengestelde blend op basis 
van rum afkomstig uit drie prominente rum 
landen: Barbados, Jamaica en Trinidad. Fijne 
invloeden van pure chocolade, room, 
specerijen en iets grassigs kenmerken de 
smaak.

Plantation Xaymaca 43% / €9,50
Deze Plantation staat bekend om het intense 
karakter met volle, tropische invloeden. De 
rijping vindt plaats in bourbonvaten voor een 
periode van een tot drie jaar, alvorens de 
overstap naar cognacvaten wordt gemaakt.

Plantation Isle Of Fiji 40% / €9,50
Deze rum creëert men op basis van 
traditionele technieken en lokaal 
suikerriet afkomstig van Fiji. Rijk van smaak 
met toetsen van vanille toffee, honing, 
gember, pruimen en kokos.

Plantation Pineapple 40% / €9,50
Samengesteld op basis van distillaten uit uit 
Barbados, Trinidad en Jamaica. Deze rum 
wordt vervolgens verrijkt met de schil van 
verse ananas die daarna mee-gedistilleerd 
wordt ter bevordering van de smaak.

Plantation Overproof 69% / €10,50
Deze Plantation rum betreft een blend op 
basis van distillaten afkomstig uit Barbados, 
Guyana en Jamaica. De geur is rijk en intens. 
Koffie, sinaasappel, pruimen en truffels 
vormen de basis.



Gin

Le Tribute 43% / €11,50
In deze Spaanse gin worden er naast 
jeneverbessen de volgende ingrediënten 
gebruikt: citroengras, sinaasappel, citroen, 
limoen, kumquat, mandarijn en drie soorten 
pompelmoes. De combinatie van zoveel 
verschillende citrusvruchten maakt dat dit een 
ware explosie van frisheid veroorzaakt.

Hendricks Neptunia 43,4% / €11,50
Het verleidelijke jeneverbeskarakter van 
Hendricks wordt verrijkt met de diepe aardse 
tonen van lokale Schotse kustbotanicals, het 
frisse karakter van kustkruiden en een 
onmiskenbare zuivere en zachte citrusfinish. 
Made in Scotland.

Blind Tiger Imperial Secrets 47% / 
De zachtere variant van Blind Tiger, zonder de 
opvallende kruidigheid.
De frisheid in deze gin dankt men aan de 
distillatie van 3 soorten zwarte thee uit Assam, 
Yunnan en Cashmere. Je vindt er ook toetsen 
in terug van citroenzeste en bittere amandel. 
Made in Kortrijk.

€11,50

Tanqueray n°10 / 47,3% / €11,50
Deze Engelse gin wordt gedistilleerd in kleine 
batches met veel citrusvruchten en andere 
ingrediënten. Tonen van verse Citrus en 
kamillebloemen met een lichte afdronk van 
jeneverbes en grapefruit.

Blind Tiger Liquid Gold 45% / €15,50
Voor deze versie werd Blind Tiger Piper 
Cubeba gedurende 6 maanden gelagerd 
op vaten die voorheen werden gebruikt om 
Windmill Rye Whiskey te laten rijpen. De 
neus opent met een lichte houttoets en hoge 
Citrus noten. Op de tong is meteen de Blind 
Tiger Piper Cubeba te herkennen met zijn 
typische staartpeper en Citrus toetsen.
Made in Kortrijk.

Ibisensa 41% / €11,50
Fris en zacht in de aanzet met aangename 
mediterrane accenten. Ibisensa is een 
typische zomer gin met een leuke botanical 
samenstelling: jeneverbessen, tijm, 
rozemarijn, venkel en zeste van sinaasappel 
en citroen. Afkomstig uit de Balearen.

St Tropez 40% / €11,50
Deze Franse gin heeft als hoofdbotanicals 
lavendel en Provençaals kruiden. Dit 
evenwicht zorgt voor een floraal-gekruide gin.

Lindemans 46% / €11,50
Deze Belgische gin wordt gemaakt op basis 
van 15 verschillende botanicas aangevuld 
met een distillaat van Oude Kriek Cuvée 
René en vers krieken sap.

Hendricks 41% / €11,50
Spraakmakende gin met een uniek 
smakenpallet van komkommer en rozenbla-
adjes. Made in Scotland.

Hendricks Lunar 43,4% / €11,50
Deze gin wordt enkel gemaakt op een 
maanverlichte avond, hij omvat tegenover de 
standaard Hendricks ook noten van zwarte 
peper en Citrus. Made in Scotland.



Wodka

Cognac

Mary White  40% / €10
Deze Belgische wodka wordt geproduceerd op 
basis van enkel het beste graan. Daarnaast 
wordt vermouten gerst toegevoegd om de 
Vodka een spannender tintje mee te geven. 
Verwacht verfijnde geuren en zachte smaken.

Hennessy VS  40% / €10
Een fijne toegankelijke Cognac met zachte 
aroma’s en een mooie afdronk. Krachtig maar 
verfijnde afdronk.

Remy Martin 1738 Accord Royal 40% / €12
Een nieuwe verschijning die zich positioneert 
tussen de VSOP en de XO van Rémy Martin.
Een prachtig bouquet aan fijne geuren met een 
zachte en fijne smaak.

Remy Martin Louis XIII /1cl, 2cl, 3cl/ €70, €130, €180
De koning der Cognac soorten. Winston Churchill vierde zijn verkiezingsoverwinning in 1951 met een 
glas hiervan. Queen Elisabeth II kreeg er in 1957 bij haar bezoek in Versailles een glas van 
aangebonden. Ook Christian Dior en Sir Elton John behoren tot de schare liefhebbers. 
Bevat exceptionele aroma’s: mirre, honing, gedroogde rozen, pruimen, kamperfoelie, sigarendoos, 
leder, vijgen en passievrucht. Men ruikt nostalgie in het glas. Louis XIII drink je niet, dat ervaar je.

Hennessy XO  40% / €22
Een blend van extra oude Hennessy Cognac 
van meer dan 100 verschillende eaux-de-vie 
soorten met een leeftijd tussen de 10 en de 70 
jaar oud familie. Fijne geuren van rijp rood fruit. 
Combinatie van vijgen, dadels, pruimen, 
mango’s en vanille. Mooie houttonen, rijpe 
mandarijnen en noten geuren.

Ketel One 40% / €8,00
Deze Nederlandse wodka is in de Verenigde 
Staten de nummer 1 en wordt geproduceerd 
door de familie Nolet uit Schiedam.

Belvedère 40% / €10
Belvedère is een bekende naam op het 
gebied van wodka en is van origine afkomstig 
uit Polen. Deze wodka is het resultaat van 
ruim 600 jaar aan traditie. Belvedère, wat 
‘mooi om te zien’ betekent, is vernoemd naar 
het Belvedère paleis van Warschau. 
Gemaakt op basis van Rogge.

Belvedère Heritage 176 / 40% / €12
Deze Poolse wodka levert een nieuwe en 
onderscheidende smaakervaring, bereikt door 
de eeuwenoude techniek van mouten, die de 
rogge verhit tot 176 graden om zijn 
onverwacht rijke en complexe smaken te 
onthullen.

Nikka Coffey Vodka 40% / €12
Deze Japanse wodka wordt gekenmerkt door 
een volle, zijdezachte smaak. Er wordt een 
apart mais- en gerstdistillaat gemaakt wat later 
tot in perfectie met elkaar wordt vermengd.



Whisky

Ardbeg An Oa 46,6% / €11
De geur van de An Oa combineert stevige tonen van zwarte peper en dennennaalden met 
hieromheen een hint van rook. Rijke chocoladesmaken komen samen met hints van houtskool en 
vleesachtige notities, waarna een lange en ziltige afdronk dit afsluit. Made in Islay 

Dallmore 21Y 42% / €80
Dalmore 21 years rijpt betreft een exclusieve uitgave van het merk, waarvan slechts 8000 flessen 
zijn geproduceerd. De rijping vindt plaats op een combinatie aan vaten; Amerikaans eiken, first-fill 
Oloroso en sherry butts. Verwacht een volle en gezoete whisky met invloeden vanuit chocolade, 
kruiden en fruit. Made in The Highlands

Glenfiddich 21Y Reserva Rum Cask Finish 40% / €21
Gerijpt in bourbon vaten die met eigen Caribische Rum op smaak gebracht zijn met extra 
exotische smaken waaronder gember, vijg, limoen en banaan. Dit definieert deze excellent Whisky. 
Daarnaast blijft de warmte van toffee duidelijk aanwezig. Made in Speyside

Glenfiddich IPA 43% / €11
Het gebruik van deze biervaten verrijkt het karakter van de Glenfiddich IPA met hints van citrus, 
groene appel, peer en bloesem. Hints van aromatische hop vullen dit verder aan.
Made in Speyside

Ardbeg Uiteadail 54,2% / €13
In de neus vind je klassieke Ardbeg hints terug, waaronder dennennaalden en houtskool. Tonen 
van rozijnen en espresso, afkomstig van de sherryvaten, vullen dit aan. De Uigeadail is vol en 
rond van smaak met een complexe structuur. Zoet, kruidig en rokerig; je vindt het hier allemaal in 
terug. Made in Islay 

Ardbeg Corryvreckan 57,1% / €15
Complexe tonen van kersen, dennennaalden, vanille en kruiden. Pepersmaken openen in de 
mond met uitgesproken hints van zeewier. Dit gaat langzaamaan over naar espresso, donker fruit 
en bittere amandelen. De afdronk is lang, droog en kruidig met een zweem van rook. 
Made in Islay

Glenmorangie Lasanta 12Y 43% / €11
Aroma’s van verwarmende kruiden en in chocolade gedrenkte rozijnen maken in de neus l
angzaamaan plaats voor honing en karamel toffee. Smaken van butterscotch en kruiden geven 
hier meer body aan mee. De afdronk is lang en combineert sinaasappel, kruiden en chocolade. 
Made in The Highlands

Schotland Single Malt



Whisky

Johnny Walker Black Label 40% / €8
Een vol en complex karakter waarin verleidelijke rokerige toetsen de boventoon voeren, maar 
daarnaast is er nog véél meer te ontdekken. Black Label is een veelzijdige whisky waar je op 
verschillende manieren van kunt genieten. Made in The Highlands

Johnny Walker King George V  43% / €50
In de neus vind je klassieke Ardbeg hints terug, waaronder dennennaalden en houtskool. Tonen 
van rozijnen en espresso, afkomstig van de sherryvaten, vullen dit aan. De Uigeadail is vol en 
rond van smaak met een complexe structuur. Zoet, kruidig en rokerig; je vindt het hier allemaal in 
terug. Made in Islay 

Johnny Walker Blue Label 40% / €20
Het aroma is uitstekend gebalanceerd met invloeden van zoetigheden, fruit, lichte kruiden en een 
vleugje cederhout. Uiterst zacht in de mond: hazelnoot, sherry en fruit zijn aanwezig evenals 
toetsen van pure chocolade en diverse kruidensoorten. Dit gaat over naar een fluwelen afdronk, 
zacht van smaak en met een vleugje rook. Made in The Highlands

Bushmills 21Y 40% / €22
Deze enorm zachte whisky heeft negentien jaar lang gerijpt op oloroso sherry vaten en bourbon 
met als finish zijn twee laatste jaren op Madeira vaten. Zijn ervaring begint bij een rijk geurend 
aroma van toffee doordrenkt in honing met zachte fruittonen en donkere mokka als 
afsluiting.

Nikka Coffey Grain 45% / €14
DVoortgekomen uit de Miyagikyo distilleerderij in Japan lijkt de geur op die van Bourbon en 
vanille, met een lichte kamille hint en maïs ondertonen. De smaak is zoet en fruitig; meloen, 
grapefruit en siroop in combinatie met knapperige biscuits en vanille.

Schotland Blended Scotch

Ierland Single Malt

Japan Single Grain



Whisky

Verenigde Staten Bourbon & Rye

Yellow Rose Outlaw Bourbon 46% / €11
Gemaakt van 100% maïs en gerijpt in kleine American Oak barrels te Houston. Op 
smaak gebracht met warme boventonen van karamel en vanille. Made in Texas

Yellow Rose Rye 45% / €11
Gemaakt van 95% Rogge. Op de neus zijn tonen van vanille, bruine suiker en 
dennen waarneembaar. De smaak is licht zoet met tonen van munt, peper en 
ahornsiroop. Made in Texas

Woodford Reserve Bourbon 43,2% / €10
Van stevige toetsen van graan en hout tot het beste van diverse fruit- en 
kruidensoorten, je komt het allemaal tegen als je van een glas Woodford Reserve 
geniet. Kenmerkend is een uitstekende balans en een zijdezachte structuur. 
Made in Kentucky, USA.



Drankkaart

Bubbels

Witte wijnen

Prosecco “Prima Cuvée - 
Albis” Bellenda, Veneto Italië
100% Glera druiven.
 Fris, licht fruitig en feestig sprankelend

Glas €7 | Fles €35

Sauvignon Blanc, Bishops Leap, 
Marlborough Nieuw Zeeland
100% Sauvignon Blanc, met een fris 
drassig karakter. Zalige dorstlesser 
Fris/mineraal/knisperend wit

Glas €6 | Fles €29

Verdejo, Bodegas Corcovo,  
Valdepenas Spanje
100% Verdejo. Extreem fruitig   
en exotisch karakter. Fruitig maar
droog/exotisch wit. Instant vakantiegevoel  
in een glas!

Glas €6 | Fles €29

Chardonnay “Original” 
Anne de Joyeuse, Languedoc Frankrijk
100% Chardonnay met lichte rijping op  
 eikenhouten vaten. Vol/rond en boterig wit

Glas €6 | Fles €29

Champagne
Veuve Clicquot
50% Pinot Noir, 28% Chardonnay,  
15% Meunier  
Fris en elegant, toetsen van perzik,  
peer en brioche

Glas €14 | Fles €75

Champagne
Veuve Clicquot Piccolo
50% Pinot Noir, 28% Chardonnay,  
15% Meunier  
Fruitig met toetsen van bosaardbei, 
gevuld en gestructureerd, heel mooie lengte.

Fles €37,50

Prosecco Le Couchon Brut
Een Prosecco met fijne, aanhoudende 
parels. De smaak is fruitig en licht 
aromatisch. Je proeft florale smaken zoals 
vlierbloesem en jasmijn, maar ook witte 
vruchten.

Fles €45

Prosecco Le Couchon Rosé
Deze rosé prosecco is gemaakt van Pinot 
Noir druiven en heeft fijne parels. De geur is 
delicaat en doet denken aan bosvruchten.

Fles €50

Champagne
Dom Pérignon
50% Chardonnay, 50% Pinot Noir
 “Toujours le Millésimé”

Fles €240

*Bij aankoop van een fles krijgt u een bordje maison van het huis!

Champagne
Veuve Clicquot Rosé
50% Pinot Noir, 28% Chardonnay,  
15% Meunier  
Fris en elegant, toetsen van perzik,  
peer en brioche

Fles €80



Rode wijnen Rose wijnen

Nero d’Avola/Merlot, Corte Ferro, 
 Sicilië Italië
Blend van Nero d’Avola en Merlot.
Elegant, verfijnd en finesse rood 
Fruitig en lichtvoetig, een glas plezier!

Glas €6,00 | Fles €29

Le Cabanon
Licht roze rosé uit de Provence met een boeket 
 met watermeloen, zomerbessen en roze bloemen.  
Cinsault, Grenache, Syrah.  
Mooi droog in de mond, licht, zacht en verfrissend.

Glas €6 | Fles €29

Whispering Angel
Pure, subtiele fruitige tonen van citrusvruchten en 
vers rood fruit. Cinsault, Grenache, Syrah. 
 Lichte, frisse en tegelijkertijd toegankelijk karakter  
uit de Provence.

Glas €8,00 | Fles €45

Cabernet Sauvignon “Original” 
Anne de Joyeuse, Languedoc Frankrijk
100% Cabernet Sauvignon met licht 
rijping op eikenhouten vaten.
Medium bodied en klassiek rood

Glas €6,00 | Fles €29

Monastrell “Time waits for no one”  
Finca Baccara, Jumilla Spanje
100% Monastrell of ook gekend onder 
 de naam Mourvèdre. Stevig vol fruit 
 en kruidigheid.

Glas €6,00 | Fles €29

Zoete wijn

Sunkissed, Douglas Green,   
Zuid Afrika 
Licht zoete wijn met een  
 laag alcoholpercentage
Glas €7 | Fles €32

Miraval
by Brad Pitt 
Rijk aan verfijnde toetsen van fruit en frisse zuren die 
voor een smaakvolle balans zorgen. Schenk ‘m in en 
ontdek zachte tonen van vers rood fruit, zoals 
aardbeien en frambozen, maar ook aangename 
florale hints. Druiven: Cinsault, Grenache, Syrah
Fles 37,5cl - €25,00
Glas €10 | Fles 75cl - €50

Drankkaart

*Bij aankoop van een fles krijgt u een bordje maison van het huis!



Agave

Warme dranken

Soft Drink

Espresso / €3,50

Doppio / €4,50

Mokka / €3,50

Decaffeinato / €3,50

Bru Plat 25cl / €3

Bru Plat 50cl / €4,50

Bru Bruis 25cl / €3

Bru Bruis 50cl / €4,50

Cola / €3

Cola Zero / €3

Gini  / €3

Red Bull / €3

Alain Milliat Orange / €3,50

Alain Milliat Tomato / €3,50

Alain Milliat Pineapple / €3,50

Alain Milliat Pomegranate / €3,50

Alain Milliat Cranberry / €3,50

Franklin & Sons Elderflower & Cucumber / €3,50

Franklin & Sons Mallorcan / €3,50

Franklin & Sons Natural Indian / €3,50

Franklin & Sons Pineapple & Almond / €3,50

Franklin & Sons Ginger Ale / €3,50

Franklin & Sons Ginger Beer / €3,50

Franklin & Sons Sicilian Lemon / €3,50

Drankkaart

Espolon Blanco  40% / €7
Een lekkere delicate geur van agave tegen een 
achtergrond van bloemen. Verder ook plaats 
voor exotische vruchten, een uitgesproken 
geur van citroen en een vleugje peper.
Deze geeft zacht gevoel in de mond met tonen 
van peper, vanille, geroosterde ananas en 
kruiden. Elegante kruidige afdronk.
Made in Mexico

Espolon Reposado  40% / €8
Een kruidige tequila met een aroma van kara-
mel en een zachte toon van milde chocolade. 
Verrijkt met een smaak van gebrande agave. 
Zachte smaak van exotische vruchten met een 
mooie toets van vanille en bruine 
specerijen. Een afdronk met zachte kruidige 
toetsen. Espolon Reposado rijpt 6 maand op 
eiken vat voordat ze gebotteld wordt.
Made in Mexico

Del Maguey Vida Mezcal 42% / €10
Subliem met zuren van citrus vruchten kan u 
hier perfecte combinaties mee bekomen, aan u 
om het eens te proberen. Vooral met gezeefde 
grapefruit geeft dit explosieve cocktails die zijn 
gelijke niet kennen. Prachtige onderliggende 
benzeen aroma’s met een fijne rokerige 
achterliggende toon. Ook mooi met verse 
basilicum en de zuren van een Geuze bier.
Made in Mexico


