LOUNGEBAR
THERMAE 2000 BRONWATER
Water is de bron van alles dat bestaat, zelfs 60% van uw lichaam bestaat uit water.
Door genoeg water te drinken onderhoudt u de vochtbalans!
Dit helpt om voedingsstoffen te transporteren door het lichaam,
lichaamstemperatuur te reguleren en voeding te verteren.

THERMAE 2000 BRONWATER
0,33 L

2,50

0,75 L

4,50

MET FRUITTWIST NAAR KEUZE
Citroen:
Boordevol vitamine C, wat goed is om weerstand in stand te houden.
Daarnaast helpt vitamine C bij het versterken van het immuunsysteem.
Gember:
Een bron van vitamine C en D, helpt bij verliezen van gewicht en werkt
ontstekingsremmend. Ook helpt gember het lichaam met het opnemen
van voedingsstoffen.
Sinaasappel:
De vitamine C in sinaasappels geeft het immuunsysteem een boost en draagt
samen met de vezels bij aan een soepele en stralende huid.
Munt:
Rijk aan antioxidanten en dus weerstandsverhogend en bevorderlijk voor de
gezondheid. Ook opent munt de luchtwegen en zorgt het voor de afvoer van
slijm en bacteriën.

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

LOUNGEBAR

WARME DRANKEN
Latte Macchiato 							3,95
Cappuccino | Koffie Verkeerd 						
3,60
Café Creme | Espresso | Thee 						
3,35
Dubbele Espresso 							3,85
Verse muntthee | verse gemberthee 					
4,25
Warme Chocomel met slagroom 					
4,25
Supplement Deluxe: Advocaat & Slagroom 				
1,50
Koffie met twist							
Latte macchiato met een siroop van Routin

4,95

Limburgse koffie							
Met Els La Vera, een kruidenbitter uit Limburg met alsem en steranijs

7,50

Geef uw koffie een extra ‘tik’ met een van onze likeuren:
Irish | Jameson Wiskey | Spanish | Tia Maria | French-Grand Marnier | Italian-Amaretto

ZOETIGHEID
Onze vlaaien worden dagelijks vers geleverd door de lokale Bakkerij Paulissen in Maastricht.
Limburgse vlaai
4,50
Koffie met Limburgse vlaai
6,95

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

LOUNGEBAR
KOUDE DRANKEN
Waterflesje om mee te nemen 0,5 L					

3,60

Frisdranken
Coca Cola | Coca Cola Zero | Fanta | Sprite | Chocomel 		
Fuze Tea Sparkling Lemon of Green | Ginger Ale | Tonic
Bitter Lemon | Cassis 							

3,35
3,60

Vruchtensappen
Jus d’orange | Grapefruitsap | Appelsap | Cranberrysap
Normaal 36 cl | Groot 50 cl
			

4,60/5,50

Batu Kombucha
						
Passionfruit & Hop | Ginger & Lemon | Lime & Mint

5,95

Kombucha is een drankje op basis van zwarte of groene thee en suiker die door de
toevoeging van levende bacteriën fermenteert. Waar bij andere Kombucha heel wat suiker
toegevoegd wordt, is BATU Kombucha 100% suikervrij en biologisch.
De naam BATU, wat in het Mongools kracht en moed betekent, past dan ook perfect
bij dit innoverende drankje.

SMOOTHIES

6,95

Onze smoothies zijn heerlijk vers, vol vitamines en 100% biologisch.
Green Boordevol groenten & fruit								
Spinazie | Avocado | Appel | Brocolli | Mango | Tarwegras | Gerstegras | Spirulina
Hawaiian Een tropische verrassing								
Passiefruit | Kokos | Mango | Acerola kersen | Appel | Ananas
Berry bomb Smaakbom met extra proteïne							
Acai | Blauwe bes | Zwarte bes | Banaan | Appel | Aardbei | Bramen | Hennep
Proteïne | Boabab

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

LOUNGEBAR
BIEREN

LEKKER LOKAAL

Brand Pilsener van de tap		
3,70/5,95

Cauwe | Weizen | De klinker
De Cauwe wordt gemaakt met ons
eigen bronwater en heeft daardoor een
unieke smaak. Een heerlijke Weizen die
je zowel op de warme dagen als de koele
avonden makkelijk wegdrinkt.

5,50

Mosa (6%) | Indian Pale Lager
Zuydcraft
Geïnspireerd op het historische
scheepsbier IPA maar dan in een mooi
doordrinkbaar jasje. Vernoemd naar de
handelsrivier van Maastricht: De Maas.
Crispy moutige body dankzij de vier
graansoorten, met een fris hoppig aroma
van tropisch fruit.

5,50

Nova (7%) | Blond | Zuydcraft
De naam is afgeleid van Stella Nova, een
ster die in helderheid toeneemt op een
plek waar voorheen niks te zien was.
Een volmoutig blond bier met fruitige
tonen van citrus en perzik.

5,50

Jura (8,5%) | Triple | Zuydcraft
De latijnse vertaling van bos maar ook de
verwijzing terug naar Maastricht,
het juratijdperk van de dinosaurussen,
met uiteindelijk de vondst van de
Mosasaurus in Maastricht. Een krachtig
moutige body met tonen van kruidige
specerijen en een mooie zachte
vanillesmaak.

5,50

Zuydcraft Special
Elke maand heeft brouwerij Zuydcraft
een special.
Vraag uw gastheer/gastvrouw naar deze
limited edition.

5,70

			

Radler (2%)
			
4,20
Amstel Radler is de natuurlijke mix van
Amstel bier en citroenwater.
Dubbel verfrissend.
Vedett Extra White (4,7%)		
Vedett Extra White is een verfrissende
en crispy dorstlesser. De smaak zit vol
met aroma’s van citrusfruit. De afdronk is
droog en heeft een licht bittertje.
Uitstekend doordrinkbaar.

4,50

Liefmans (3,8%) 			
Liefmans Fruitesse heeft een frisse en
fruitige smaak met een zoete
achtergrond. Deze blend van bier gerijpt
op echte kersen en natuurlijke vruchtensappen heeft een fruitige, zoete smaak en
wordt geserveerd op ijs.

4,95

Oedipus mannenliefde (6%)
5,50
Oedipus Mannenliefde is een frisse en
fruitige Saison gebrouwen met Szechuan
peper, lemon grass en Sorachi Ace hop.
Deze ingrediënten zorgen voor een
frisse, fruitige smaak met veel citrus.
Duvel (8,5%)			
Duvel is een natuurlijk bier met een
subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en
een uitgesproken hopkarakter.
De hergisting op fles en een lange rijping,
garandeert een pure stijl, een delicate
pareling en een aangename alcoholzoete
smaak.

5,70

ALCOHOLVRIJ
Heineken 0,0
Radler 0,0
Liefmans 0,0

3,95
4,20
4,95
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

LOUNGEBAR
WIJNEN
The Green Wine Company | Spanje
Airen, Sauvignon Blanc, Verdejo					
4,50
24,50
Deze heerlijke Biologische witte wijn wordt gemaakt van 3 verschillende druifsoorten.
Namelijk Airen, Sauvignon Blanc en Verdejo. Hierdoor zitten er veel smaaknuances in deze milde
en frisse wijn.
Tempranillo Rosé 						
4,50
24,50
Deze rosé is gemaakt van de welbekende Tempranillo druif. In de neus heerlijke en rijke aroma’s van
rood fruit als aardbeien, frambozen en kersen maar ook een subtiele kruidigheid en aan het einde
een frisse hint van citrus.
Tempranillo 							
4,50
24,50
Deze rode Confidencia wijn is gemaakt van de welbekende Tempranillo druif. De geuren die
aanwezig zijn, zijn van rijp zwart fruit, zoethout en lichte kruiden. De smaak is zijdezacht en toch
fullbodied. Een perfecte combinatie van kracht en souplesse waarbij de nuances van kersen en
bessen samen met een mooie dosis kruidigheid de boventoon voeren.
Croix d’Or | Frankrijk
Chardonnay 							
5,25
28,50
Deze wijn geeft direct stuivende aroma’s van tropisch fruit. In de smaak is deze Chardonnay
mild droog en zeer verfijnd, veel fruit van mango, perziken en abrikozen maar ook een hint van munt
en citrus.
Merlot 								
5,25
28,50
Geuren van bramen en pruimen, chocolade en een verrassende toon van cassis fruit.
De smaak bevat rijpe fruit tonen met een mooie dosis kruiden en wat toffee.
Niersteiner st. Kilian | Duitsland
Kerner, Muller Thurgau, Silvaner 					
4,50
28,50
Rijpe geur van zoet fruit met daarbij een mooie kruidigheid. Evenwichtige smaak, rijk mondgevoel
waarbij rijpe en zoetige fruit nuances de smaak papillen prikkelen.
La Laia Nuria, Cava 						8,00
39,00
Een verfrissende mousserende wijn met een aroma van tropisch fruit en een zachte, lange afdronk.
Een mousserende wijn om iets mee te vieren!
Theophile, Champagne 				
		
Een droge champagne met een fijne mousse en tonen van amandel en appel.
Zacht, soepel en complex.

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

65,00

LOUNGEBAR
COCKTAILS

8,95

Bacardi Mojito - Bacardi Carta Blanca | Limoen | Munt | Rietsuiker
De klassieker met limoen en munt, een frisse oppepper.
Bacardi Berry Mojito - Bacardi Carta Blanca | Creme de cassis | Munt
Net zo fris als de mojito maar door toevoeging van bessen aroma’s iets zoeter.
Bacardi Cuatro - Bacardi Añejo Cuatro | Ginger Ale
Vier jaar rijpen in een vat onder de Carïbische zon resulteert in de unieke smaak
Añejo Cuatro. Dat zijn vier goed bestede jaren.
Pornstar Martini - 42 Below | Vanille | Passievruchtsap | Passievrucht Likeur | Limoen
Exotisch, fris, fruitig en tegelijkertijd een lust voor het oog. Terecht is de naam
Pornstar Martini want deze cocktail zal zowel de avond als de stemmingen verlichten.
Thermae Sunrise – Thomas Henry pink grapefruit | Passoa | Bols strawberry | Munt
Haal het zonnetje in Thermae 2000 met deze vrolijke cocktail, gecreëerd en getest
door ons eigen personeel.
Martini Bellini Cocktail - Martini Bellini | Perzik
Giuseppe Cipriani vernoemde de cocktail naar de Venetiaanse schilder Giovanni Bellini,
omdat de kleur van de cocktail hem aan een schilderij van de schilder deed denken.
Thermae Mule - 42 Below Vodka | Gemberbier | Limoensap
Onze eigen Mule: verfrissend en dorstlessend, perfect om even mee te ontspannen.
Cuba Libre - Bacardi Carta Oro | Coca Cola | Limoen
Een kapitein zou deze mix van cola, rum en limoen hebben besteld in een kroeg in Havana,
de hoofdstad van Cuba. Tijdens het proosten riep hij ‘Cuba Libre’ en was de naam geboren.

Vraag naar onze cocktail van het moment!

ALCOHOLVRIJE COCKTAILS*

6,95

*= < 0,5% door de kruidenmix
Martini Vibrant - Sprite | Sinaasappel
Fruitig met een ondertoon van bergamot en sinaasappel
Martini Floreale - Sprite | Sinaasappel
Zoet en bloemig met een vleugje kamille
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

LOUNGEBAR
GIN TONIC

9,95

Bombay Classic
Bombay Sapphire | Finley Tonic
Komkommer
Bombay Bramble
Bombay Bramble | Finley Tonic | Rood Fruit
Bosford Pink Gin
Bosford Rosé Gin | Finley Tonic | Rood Fruit

SPRITZ SPECIALS

8,50

Aperol Spritz
Aperol | Cava | Bruiswater | Sinaasappel
Limoncello Spritz
Limoncello | Cava | Bruiswater | Citroen
Bloody Spritz
Coebergh | Cava | Bruiswater | Rood Fruit
Elderflower Spritz
St. Germain | Cava | Bruiswater | Munt

BIJ DE BORREL
Ciabattina Babaganoush | hummus | aioli

5,95

Gemarineerde olijven

3,95

Kaasblokjes

3,95

Nacho’s Huisgemaakte tomatensalsa of guacamole

4,95

Kaasplankje vier soorten Reypenaer kaas | ciabattina brood
mosterd | appelstroop

11,95

Lokaal vleesplankje Heuvelland Krull Coppa | gedroogde ham | venkelworst
mosterd | appelstroop.

11,95

Gehaktballetjes Limburgse mosterd

6,95

Nacho’s deluxe gekruid gehakt | jalapeño pepers | kaassaus
huisgemaakte tomatensalsa

8,95

Grote borrelplank
Ciabattina | olijven | nacho’s met verse salsa | kaasblokjes
gehaktballetjes met mosterd

15,95

				

							
							

			

			

			

					

“Good food is better when shared with good friends”
Spritz & Nachos - Twee Spritz cocktails | Nacho’s
Aperitivo Nacho - Twee glazen Cava | Nacho’s
Gin & Nachos - Twee Gin & Tonics | Nacho’s
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW

19,95
19,95
22,95

