
Wijn & drankkaart

Hamachi
Sushi & Grill~ ~

Cola  € 2,30
Cola light  € 2,30
Cola zero  € 2,30
Fanta  € 2,30
Sprite  € 2,30
Ice tea  € 2,40
Ice tea green  € 2,40
Spa rood  € 2,30
Spa rood 1 liter  € 7,50
Spa blauw  € 2,30
Spa blauw 1 liter  € 7,50
Tonisteiner citron  € 2,50
Tonisteiner orange  € 2,50

Frisdrank

Cava  € 5,00
Campari  € 4,70
Spritz  € 7,00
Bombay gin, Fever tree tonic  € 9,50
Hendriks gin, Fevertree tonic  € 12,00
Jinzu gin, Fever tree tonic  € 13,00 

Porto wit  € 4,00
Porto rood  € 4,00
Martini wit  € 4,00
Martini rood  € 4,00
Sake  € 5,50

Aperitief

Cognac Hennesy V.S.  € 7,00
Cognac Hennesy vsopssy V.S.O.P.  € 7,50
Wiskey William Lawsons  € 5,40
Yamazaki wiskey  € 8,00
Bailys  € 5,40
Amaretto  € 5,40

Jenever smeets  € 3,00
 € 5,40

Limocello  € 3,00

 € 6,50
 € 6,50

Degustief

Jupiler  € 2,30
 € 3,30
 € 3,30

Duvel  € 3,60
 € 2,50

Hoegaarden  € 2,40
Karmeliet  € 3,60
Westmalle trippel  € 3,60
Kriek Liefmans  € 2,50

Bier

 € 2,30
Espresso  € 2,30

 € 2,30
Capucino  € 2,50

Groene thee  € 2,30
Camille thee  € 2,30
Earl grey thee  € 2,30

Warme dranken

Speciale dranken
Carpe diem Cranberry  € 2,90
Carpe diem Quince (kweekpeer)  € 2,90

Carpe Diem; is een eeuwenoud Aziatisch 
Drankje dat zuivert en verfrist lichaam en 
ziel. Het is een soort The op basis van de 
kombucha-cultuur dat gefermenteerd is als 
wijn maar zonder alcohol. Deze drank kan 
gedronken worden als niet alcoholische
 wijn of als functionele reinigende 
      frisdrank.  Vleesgerechten: Cranberry  
    Visgerechten: Quince (kweepeer)



Huiswijn
Witte wijn
FRANKRIJK
Les Hauts de Median (Languedoc) € 3,80 / glas  € 19,00 
Chardonnay Viognier IGP d’Oc
Chardonna Viognier
      Deze strogele wijn met groene accenten bevat aroma’s van witte bloesem, abrikoos en geel fruit. In de mond zacht, rijk en complex met exotisch fruit. 

Zoete witte wijn
FRANKRIJK
Vignerons d’Aghione (Corsica) € 3,80 / glas  € 19,00 
Muscat
100% Muscat
      Een prachtige gouden kleur en groene schijn. Het typische Muscataroma van oranjebloesem, rozen en meiklokjes. In de mond een zoet aroma,  

toch droog met een klein bittertje in de afdronk. Perfect met asperges, diverse salades, visgerechten en vooral als aperitief.

Rosé wijn
ITALIË
Montelvini (Veneto) € 3,80 / glas  € 19,00 
Rosato
M Prosecco
      Een heerlijk, fris smakenpallet. De Rosato heeft een levendige rosékleur en een delicaat bloemenaroma. Met zijn zinnenprikkelende smaak past hij 

perfect bij voorgerechtjes en wit vlees.

Rode wijn
ITALIË
Montelvini (Veneto) € 3,80 / glas  € 19,00 
Sangiovese delle Marche
100% Sangiovese delle Marche
      Deze Sangiovese delle Marche is typisch robijnrood. Hij heeft een aangename geur die lijkt op viooltjes. Zijn smaak is droog, hartig en perfect in  

harmonie. Aan te raden als een echte maaltijdwijn, maar ook lekker bij voorgerechten met vlees, varkensvlees en rijpe kazen.

Prestige Huiswijn
FRANKRIJK
Domaine Preignes le Vieux € 22,00 / 75cl
Chardonnay Prestige IGP d’Oc (Languedoc)
100% Chardonnay
      Heldere, schitterende kleur. In de neus ruiken we de overheersende maar toch subtiele geur van vanille. De smaak van boterkoekjes is duidelijk  

aanwezig. Elegant en perfect in harmonie. Heerlijk met alle voorgerechten op basis van eieren of room, zoals quiche. Ook ideaal met schaaldieren  
en visgerechten, of een lekker stukje kalfsvlees of gegrild gevogelte.

Domaine Preignes le Vieux € 22,00 / 75cl
Cabernet Prestige IGP d’Oc (Languedoc)
100% Cabernet Sauvignon
      Zeer mooie, donkere, robijnrode kleur. Rijke en complexe neus met tonen van vanille, fruit in brandewijn, kruiden en hars. Krachtig in de mond en vol 

opgebouwd met tannines van prima kwaliteit. Heerlijk in combinatie met gehaktballetjes of ossenhaas met champignons.
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Bubbels
SPANJE
Cavalló Graula € 26,00 / 75cl
Cava Brut DO (Penedès)
40% M X Parellada
      Deze Spaanse schone beschikt over een goudkleurige tint met groene accenten. In het begin komt de geur van weelderige bloemen ons tegemoet,  

gevolgd door een licht aroma van citrus. Aroma’s van witte vruchten zoals peer en appel nemen het smakenpallet op zich, samen met het bittere  
aroma van citrus, wat de Cava een sterke, complexe smaak geeft. Deze Cava is een ideaal aperitief en gaat perfect samen met tapas en zalmgerechten.

Witte Wijn
FRANKRIJK
Château Tour de Mirambeau € 26,00 / 75cl
Entre 2 Mers AOC (Bordeaux)
60% Sau Muscadelle
      Deze goudgeel gekleurde wijn heeft zuivere, stuivende aroma’s van tropische vruchten, citrus en groene appel. Maar ook die van verse bloemen,  

kruiden (munt) en een satijnzachte, bijna romige structuur. Zijn sappige levendigheid en fraîcheur verrijken de afdronk. Hierdoor is deze wijn  

SPANJE
 € 24,00 / 75cl

Garnatxa Blanca DO (Catalonië)
100% Garnatxa Blanca
      Een traktatie uit een vergeten stukje Spanje. Subtiel geparfumeerd met abrikoos, witte perzik, citrus en witte peper. Mooie frisse zuren  

(dankzij wijngaarden op 450m hoogte) en een vleugje anijs en een prima balans. Het doet ons denken aan een witte Châteauneuf du Pape.  
Een vol smakende aperitiefwijn en ideaal bij vis en groenten van de grill, tapas,salades en zeker asperges.

Rode Wijn
FRANKRIJK
Château Tour de Mirambeau € 26,00 / 75cl
Grand Vin Rouge AOC (Bordeaux)
M auvignon
      In de geur ontwaar je direct zijn rijpe vruchtentonen, kruiden en een gedeeltelijk verleden op nieuw eikenhout. Deze prettige aroma’s komen ook  

terug in de mond naast een duidelijke, harmonieuze, ronde en romige structuur met zeer aangenaam zachte tannines. Dit type wijn doet denken  
aan Pomerols en verdient een gastronomisch plekje aan tafel naast rood vlees, wild of zoute brokkelkaas.

SPANJE
 € 24,00 / 75cl

Garnatxa Negra DO (Catalonië)
100% Garnatxa Negra
      Een lekker elegante, zachte, soepele wijn met tonen van rijp rood en zwart fruit zoals bramen, frambozen en kersen. Een subtiele kruidigheid  

en een hint van munt en chocolade. Heerlijke wijn die perfect past bij pasta’s, stevige visgerechten en niet te zware vleesgerechten.

ITALIË
Cantine Dei € 28,00 / 75cl
Rosso di Montepulciano (Toscane)
90% Sangiov Merlot
      De Rosso di Montepulciano is een jonge wijn met een levendige robijnrode kleur. In de neus een brede waaier van fruitige parfums en aardetonen.  

Een heerlijke droge wijn, fris in de mond en aangename tannines. Een afdronk van kersen. Deze wijn is ideal bij gevogelte, varkensvlees,  
rood vlees en wild.


