
 1 tafel = 1 rekening 1 
 

 

APERO 

 

aperol spritz  8 
 

moscow mule  9 
 
dark ‘n stormy  9 

 
bobby’s gin met thomas henry  13 
 

aperitief maison (oud recept picon vin blanc)  7 

cava ‘masia dibon’ brut glas/ fles 5/25 

vlierbloesemsiroop met cava/ spa fair trade/ bio 5.7/3 

cava 0% Bubbels zonder troubles (glas/fles)  5/25 

byrrh (versterkte wijn obv kruiden en kinine)  4.5 

martini wit/ rood  4.3 

porto rood  4.3 

notekop (huisgemaakte notenlikeur)  6 

kirr/ kirr royal (met cava)  4.7/5.7 

picon bière/ vin blanc  4.5/6.9 

pineau des charentes  4.3 

sherry (dry)  4.3 

pastis  4.3 

roomer  5.3 

campari/ passoa/ pisang  4.5 

gibson’s gin  5.5 

tanqueray gin  6.7 

save the queen gin  9.2 

 + frisdrank  2.5 

 + thomas henry tonic  3.8  
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ALCOHOLVRIJ 

 

cava 0% Bubbels zonder troubles (glas/fles)  5/25 

pimento spicy ginger 25cl  4.5 
crodino (puur / met tonic)  4.2 / 8 

energibajer alcoholvrij bier    4.3 
 

WATER 

water van de tap   0 

spa blauw (plat) glas/ 1L       2.3/ 7.8 

spa rood (bruisend) glas/ 1L       2.3/ 7.8 

bru (plat of bruisend)                                          50cl  4.6 

 

YUGEN KOMBUCHA 
Koude gefermenteerde thee uit het verre oosten, gebrouwen in Gent, 

boordevol probiotica, ontgiftende zuren en antioxidanten.  

 

gember-citroen 33cl (met ginseng en vlierbessen)   4.2 

appel-munt 33cl (met rozemarijn en duivelsklauw)   4.2 

mango-kurkuma 33cl (met passiebloem en citroenmelisse) 4.2 

 

FRIS 

huisgemaakte limonade à l’AmuZette   3.6 

 gember/ limoen-munt/ ice-tea        S 

coca cola/ zero   2.4 

schweppes tonic   2.6 

almdudler   2.7 

thomas henry tonic   3.8 

ritchie pompelmoes (27.5cl)   3.5 

sinaasappelsap                                          oxfam fair trade 2.5 

appel-kers of appel-rabarber                  3 wilgen/ bio 2.8  
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SUGGESTIEBIEREN 

 

Steeds wisselende suggesties van ‘t vat. 

Kijk op de krijtborden of vraag tips aan je ober. OP=OP 

 

DORSTLESSER 

 

bockor  25cl blond 5.2° 2.3 

st-bernardus wit 33cl  wit  5.5° 3.8 

taras boulba 33cl  blond  4.5° 3.8 

saisont dupont (bio) 33cl  blond  5.5° 3.3 

special de ryck 33cl  amber  5.5° 3.8 

biolégère (bio)  25cl  blond  3.5° 3.1 

 

FRUITBIER / GEUZE / VLAAMS OUD BRUIN 

 

kriek lindemans 25cl  rood  4° 3.3 

geuze cantillon (bio) 37.5cl  blond  5° 7.2 

oude geuze oud beersel 37.5cl  blond  6° 6.1 

vander ghinste oud bruin 25cl donker  5.5° 3.1 

liefmans goudenband 33cl donker  8° 4.6 

 

OOST-VLAAMS STREEKBIER 

 

steenuilke 33cl  blond  6.5° 4.1 

augustijn blond 33cl   blond 7.5° 4.2 

gentse tripel 33cl  blond  8° 4.2 

gemberbier 33cl  blond  8° 4.2 

tripel karmeliet 33cl blond 8° 4.3 

troubadour magma IPA 33cl  amber  9° 4.5 

pius X  33cl  amber  10.7° 4.8  
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TRAPPIST 

 

westmalle tripel 33cl  blond  9° 4.2 

chimay wit 33cl  blond  8° 4.4 

chimay blauw 33cl donker 9° 4.8 

orval  33cl  amber  6.2° 5 

rochefort 10 33cl donker  11.3° 5 

 

ANDER DEGUSTATIEBIER 

 

hommelbier 25cl blond  7.5° 3.6 

gageleer (bio) 33cl blond  7.5° 4.5 

omer  33cl  blond  8° 4.1 

la chouffe 33cl  blond  8° 4.3 

jessenhofke tripel (bio) 33cl  blond  8° 4.5 

duvel  33cl  blond  8.5° 4.2 

gouden carolus tripel 33cl  blond  9° 4.5 

gouden carolus classic 33cl donker  8.5° 4.5 

st-bernardus tripel 33cl  blond  8° 4.2 

st-bernardus pater 6 33cl donker  6.7° 4 

st-bernardus abt 12 33cl donker  10.5° 4.5 

brunehaut amber (G/ bio) 33cl  amber  6.5° 4.3 

brunehaut tripel (G/ bio)  33cl  blond  8° 4.5 

 

OM TE DELEN 

 

gouden arend 75cl  blond  9° 13 

moinette (bio) 75cl  blond  7.5° 11 

lupulus organicus (bio) 75cl  blond  8.5° 13 
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  HUISWIJN   wit / rood / rosé 

 

glas (15cl)     4.3 

25cl     7.2 

50cl     14.4 

fles     21.5 

 

 

wit   : fernäo pires & sauvignon blanc     ribatejo,port. 

 

rood  : cabernet sauvignon en merlot   pays d’oc, fr. 

 

rosé : touriga nacional, casteläo, shiraz, merlot & cabernet  

                    sauvignon    ribatejo, port. 

 

 

 

 

DESSERTWIJN 

 

‘notekop’ huisgemaakte notenporto  6 
Onze huisgemaakte likeur op basis van rode wijn, okkernoten en een 

selectie kruiden. Ideaal als aperitief of bij een chocoladedessert. 

 

guillaman ‘frisson d’automne’   5.2 
Deze zoete witte wijn biedt een mooi evenwicht tussen zoet en fris met 

aroma’s van gekonfijte vruchten en honing.   
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SUGGESTIE WIJN WIT 

 

montine ‘gourmandises’      5.6/28 

 
druif: clairette, roussanne, marsanne, viognier 

 
Deze wijn heeft een aromatische, fijne neus met aroma's van exotisch 
fruit en blijft heel fris in de mond. Het is een harmonieuze wijn met 

een goede aromatische kracht. Staat mooi als aperitief, bij 

zeevruchten, vis, tapas, zachte kazen en (voor)gerechten in roomsaus. 

Meermaals bekroond, trouwens! 

 

quinta da pedra escrita     6.4/32 

 
druif: alvarinho, rabigato, verdelho, viognier 

 
Door de arme granieten bodem: mooie concentratie aan aroma's. 

Voldoende zuren ook door de koude nachten. Sterke citrus- en 

minerale aroma's, tropische vruchten, vleugje rokerigheid en een zeer 

lange afdronk. Perfect bij vette en gerookte vis (zalm!), zeevruchten, 

geitenkaas en veel meer. 

 

séguinot-bordet      7.2/36 

 
druif: chardonnay 

 
Een eerlijke, directe wijn zonder fantasie, zonder omwegen. Een 

uitnodiging tot genieten van alle vruchten die hij ons biedt. Zuivere en 
opgewekte afdronk. Lekker bij vis of als aperitief bij charcuterie & 

kazen. 
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SUGGESTIE WIJN ROOD 

 

clos de la rivière 'les schistes de paul'  5.6/28 
                                  

druif : syrah, grenache, (carignan, mourvèdre) 
Intense neus van rood fruit, kruiden en bloemen; goed evenwichtig qua 

smaak, zijdezacht met een mooie, levendige afdronk met wat kruiden en 

cacao. Lekker bij rood vlees en oosters getinte keuken. 

 

celler ardevol 'anjoli'      7.2/36 
 

druif : cabernet sauvignon, garnatxa, syrah, merlot 
Donker fruit, beetje kruidig; stevige wijn met lange afdronk. Prijs-

kwaliteit een topwijn! Uitstekend bij rood vlees (steak, lam!), 

mediterraanse keuken, gegrilde groenten of gewoon om lekker bij na te 

keuvelen.   

 

la raia 'barbera largé' (BIO)    8.2/41 
 

druif : barbera 

Dit domein werkt al sinds 2003 volgens biodynamische principes. 
Intense neus met hints van chocolade, kruiden en braambes. In de 

mond volle body, harmonieus, mooi gebalanceerde tannine en een 

zoetige, lange afdronk. Perfect bij een stukje rood vlees, stoverij, rijpe 

kazen of om lekker bij uit te zakken na de maaltijd. 

 

SUGGESTIE WIJN ROSE 

lous grezes 'gRandiOSE' (BIO - S.A.I.N.S.)      6.6/33 

druif: grenache, cabernet sauvignon 

Deze natuurlijke rosé van Gentenaars in de Cévennes, is de perfecte 
begeleider van je zomeravonden: fris en sappig rood fruit met een 

kruidig toetsje. Zonder toevoeging van sulfiet (S.A.I.N.S. = "Sans Aucun 

Intrant Ni Sulfite (ajouté)"). Lekker bij salades, gegrild vlees, 

Mediterrane of zelfs Oosterse gerechten, maar ook goed voor aperitief of 

zelfs bij een fruitig dessert. 
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  KOFFIE           fair trade  

 

koffie, decafiné    2.4 

espresso     2.4 

dubbele espresso    2.9 

koffie verkeerd    3 

cappuccino met slagroom    3 

 

  THEE  oxfam fair trade/bio  

 

earl grey – citroen – sinaas&mango – bosvruchten – 
rooibos - groene darjeeling     2.4 

 

                     KRUIDENTHEE   kannetje 

 

zoethout – jasmijn – linde – kamille – rozenbottel – 

fruitthee - vervaine (ijzerkruid)    4 

 

huisgemaakte gemberthee à l’AmuZette    4 

verse muntthee    4.5 

   

  MELK VOOR ELK   

 

warme melk met honing     3 

warme chocolademelk (callebaut)     3.8 

 

  STERKE KOFFIE   8 

 

irish (whiskey) - italian (amaretto) - flemish (graanjenever) - 
french (cognac, calvados of grand marnier) - cuban (rum) - 

spanish (liquor 43) 
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DIGESTIEF 

 

amaretto, cointreau, sambuca, bailey’s   5.8 

licor 43, grand marnier, grappa    5.8 

calvados    coquerel  6.8 

cognac   hennessy  7.1 

rum varadero 3j/ 7j  fair trade 6.1/7.1 

poliakov wodka     5.5 

gibson’s gin     5.5 

tanqueray gin     6.7 

jonge peterman graanjenever  p. bruggeman  3.5 

oude hertekamp  p. bruggeman  4 

 

 

WHISKEY 

 

label 5      5.8 

jameson      6.6 

bushmills 10j     8.3 

oban 14j      9.3 

glenfiddich 15j     9.3 

  

 

 + frisdrank  2.5 

 + thomas henry tonic  3.8 

 

 


