INFINITUM
drankkaart

FRISDRANKEN
Coca Cola / Coca Cola Zero			

3,35

Huisgemaakte ice tea (Mango of Lemon)		

3,95

Bronwater plat/bruis PET 50cl 			

3,60

BIER
Heineken Silver 				

3,95

De zachte, toegankelijke smaak van Heineken Silver
is de opwekkende smaak van nu.
Desperados					
Desperados is een bier met toegevoegde tequila-

4,50

aroma, vandaar de zoete smaak van dit biertje.
Een heerlijke dorstlesser voor in de warme zon.
Cauwe 					
Ons eigen bier, gemaakt van water uit eigen bron en

4,95

gebrouwen in Maastricht. De Cauwe is een heerlijke Weizen
die zowel op een warme dag als een koele avond heerlijk
wegdrinkt.

Geniet als een van de eerste van een frisse appelcider of
een heerlijke appelsap van fruitbedrijf Huids.
Heerlijk lokaal want de fruitbomen zijn zelfs te zien
vanaf onze eigen ligweide !

CéDaRí appelcider 				

5,50

CéDaRí Appelsap				

4,50

MEER

WIJNEN
Croix d’Or Char donnay | Frankrijk

5,25

Deze Chardonnay is een aangename verkoeling op
zomerse dagen met hints van appel, citrus en
een fijn bittertje.
Croix D’Or Merlot | Frankrijk
Een pittige, karakteristieke wijn met een uitnodigende en

5,25

stoere geur. Vol in de mond, krachtig en een beetje aards
met veel fruit.
Mini bottle Schlumberger Sparkling Brut | Oostenrijk

8,00

Schlumberger Sparkling Brut is een mousserende wijn
met aroma’s van abrikoos en groene appel.
Lekker fris in een piccolo.
Homemade Sangria
Dit zomerse drankje is niet weg te denken met een

7,50

zonnetje. Dit roept dat ultieme vakantiegevoel op!

WARME DRANKEN
Latte Macchiato 				

3,95

Cappuccino / Koffie Verkeerd 				

3,60

Café Creme / Espresso / Thee 				

3,35

3,85
Dubbele Espresso 					
4,95
Koffie met een twist 					
(met Routin siroop; karamel, hazelnoot, chocolade)

HAPJES
Nacho’s met salsa		

4,95

Notenmix						
2,95

Mix van rijstcrackers en pinda’s				

IJS
Vraag bij onze bediening naar het assortiment ijsjes v.a. 2,50
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

