
 

 

 
 
 

Chaudfontaine bruis 
plat 
Ω liter 
1 liter 

Tonissteiner Sprüdel 
Tonissteiner Vruchtenkorf 
Tonissteiner Citroen 
Cola Cola 
light 
Cola light lemon 
Cola Zero 
Fanta Orange 
Sprite 
Gini 
Agrum 
Tonic 
Fever Tree 
Nestea 
Energie drink 
Oasis 
Minute Maid sinaas 

ace 
appel 

Fristi 
Cécémel 
Vers sinaasappelsap 

 
 



 

 

 
 
 

Pilsbieren 
Jupiler pils 

 

Jupiler NA  
Carlsberg  
Vedett  
Streek & kruidenbieren 
Hoegaarden  
Bolleke De Koninck  
Rodenbach  
Palm  
Kriek Lindemans  
Witkap Stimulo  
Ciney Blond  
Kriek Boon (37,5 cl)  
Geuze Boon (37,5 cl)  
Kasteelbier Blond  
Kasteelbier Rouge  
Karmeliet  
Duvel  
Omer  
Hopus  
La Chouffe blond  
La Chouffe donker  
Cesar  
Supplement grenadine  
Trappistenbieren 
Orval (indien in voorraad)  
Westmalle tripel  
Chimay wit  
Chimay blauw  
Abdijbieren 
Affligem blond  
Affligem donker  
Leffe blond  
Leffe donker  
Grimbergen blond  
Ename blond  
Ename tripel  



 

 

 
 
 

Maison  
Maison zonder alcohol  
Italiano  
Picon witte wijn  
Kirr  
Kirr Royal  
Cava  
Coupke  
Porto rood  
Porto wit  
Sherry dry  
Pineau des Charentes wit  
Martini Bianco  

Rosso  
Gancia  
Campari  
Pisang Ambon  
Safari  
Passoa  
Ricard  
Bacardi  
Whisky J&B  
Gordon's Gin  
Bombay Saphire Gin  
Hendrickx Gin  
Smirnoff Wodka  
Eristoff Red Wodka  
Mojito (seizoen)  
Sangria (seizoen)  

Fles cava 
 
 

 
Fles huischampagne  

Supplement 
Frisdranken 

 

Vers fruitsap  
Energie drink  



 
 

 

 

 
 
Koffie 
Déca 
Mokka 
Cappuccino slagroom 
Cappuccino met melkschuim 
Koffie verkeerd 
Warme  chocolademelk 
Warme chocolademelk met slagroom 
Kamille thee 
Rozehip thee 
Golden Chomomile 
English Breakfast 
Linden 
Koffie van het huis met verrassingsbord 

 
 

Thee “Rombauts – Darjeeling”  
Darjeeling Gielle, melange van zwarte en witte thee. Deze melange geeft een lichte  
fruitige notensensatie en laat een heerlijke verkoelende smaak in de mond achter 

 
Thee “Rombouts - Earl Grey” 
Earl Grey Organic, eeuwenlang één van de distinctiefste en populairste thee soorten 
van de wereld. Licht verrijkt met Bergamot, bekoort het aroma en de smaak 
miljoenen theedrinkers over de hele wereld. 
 
Thee “Rombouts Tropical Fruits” 
Tropical Fruit bestaat uit groene theebladen die op harmonieuze wijze gemengd 
worden met zoete tropische vruchten zodat een sensatie van verfrissing ontstaat. 

 
Thee “Rombouts Green” 
Green Tea is wereldwijd bekend om zijn groene kleur, sterke geur, zoete smaak en 
mooie bladen. De smaak is heerlijk zoet met een lichte nasmaak van verse olijven.  

 



 
 

 

 

 
 
Thee “Rombouts natural munt” 
Natural Mint, een verfrissende thee voor het begin van de dag. Natural Mint is een 
heerlijke versie van de traditionele Engelse mint thee en is gemaakt van hele 
pepermuntbladen. 

  
Thee “Rombouts Pure Lemon” 
.Pure Lemon bestaat uit een melange van zwarte thee, citroenschil en natuurlijke 
citroensmaken. Een heerlijk thee bij uw maaltijd of wanneer u alleen en ontspannen 
op de bank zit. 
 
Supplement verse munt 

 

 
 
 
 
 

Glühwein 
Hasseltse koffie 
Ierse koffie (whisky) 
Italiaanse koffie (Amaretto) 
Franse koffie (Grand Marnier) 
Vlaamse koffie (Jenever) 
Spaanse koffie (Tia Maria) 
Chouffe Coffee + verrassing van het huis 

 



 

 

 

 
 
 
 
Amaretto di Saronno 
Amaretto Nano Tano 
Tia Maria 
Baileys Cream 
Cointreau 
Grand Marnier 
Whisky Chivas Regal 
Whisky Glenmorangie 10 y 
Whisky Glenmorangie 18 y 
Cognac Bisquit 
Calvados du Breuil VSOP 
Grappa Francoli 
Limoncello 
Poire William 
Filliers Jonge graanjenever 
Filliers Oude graanjenever 
Filliers Citroenjenever 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

WIT 
 
 

Casa Miriam unoaked Chardonnay 
Een wijn met geuren van ananas en perzik, heeft een Chardonnay-expressie, 

 

niet overdreven, mooi fruitig, goede smaakvoortzetting, evenwicht, eerlijk en schoon. 
Land van herkomst: Argentinië. 

 
 
ROOD 

 
 

Casa Miriam Merlot- Malbec 
Intense aroma's van jong rood fruit, zoals kersen, bessen en een beetje cassis; 
bestaat uit 50 % Merlot en 50 % MALBEC. Een evenwichtige wijn met een zeer 
goede balans en een fantastische prijs-kwaliteitverhouding. Heerlijke wijn voor 
ieder moment en voor iedere liefhebber van een goed en lekker glas. 
Land van herkomst: Argentinië. 

 
Ook verkrijgbaar per 

Glas 
º karaf 
Ω karaf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZOET 
 
 

Bordeaux Moeulleux 
De oogst voor deze wijn bestaat uit louter laat geoogste, overrijpe druiven. 
Het resultaat is een imponerende dessertwijn met de smaak van perzik, 
abrikoos en een vleugje noten. Lekker bij zoete nagerechten maar ook als 
aperitief voor de zoete liefhebbers!! 

 
Ook verkrijgbaar per 

Glas 
º karaf 
Ω karaf 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

WIT 
 
 
Saint - Véran J.C. Boiset  
Een heerlijke frisse geur, een brede fruitige volle smaak en een mooie lange 
afdronk. De kleur is prachtig wit-geel met een iets groen randje. Het parfum 
is heel floraal door de rijpe Chardonnay en bezit ook een klein botertje. 
Heerlijk om zo te drinken. Land van herkomst: Frankrijk -Bourgogne 

 
 

Pouilly Fumé La Chatellière 
Deze frisse, volle, fruitige wijn bevat in het bouquet intern exotisch fruit. 
Zeer levendige opgewekte smaak, met karakteristieke frisse zuren. Prachtig 
in balans. Geef deze wijn bij het opdienen een beetje lucht. Heerlijk 
luxeaperitief, fabelachtig bij forel, zalm of tong. Land van herkomst: Frankrijk-Loire 

 
 
Château Haut Canteloup Blanc 
Deze mooie Bordeaux wijn bestaat voor 80% uit de Sauvignon Blanc, 
10% uit de Sauvignon Gris en voor 10% uit de Muscadelle. 
Een goed gebalanceerde witte wijn met aroma’s van agrum, tropische vruchten 
en witte bloemen. Uitstekende wijn voor zeevruchten en vis te vergezellen. 
Land van herkomst: Frankrijk 

 
 
Chablis J. Moreau et Fils 
Wat kan een Chablis lekker zijn! Tenminste deze van het integere huis 
Moreau et Fils. Moreau produceert reeds meer dan 185 jaar Chablis van grote 
klasse. In 1814 is het huis gesticht en dus werd met de jaargang 1999 een 
grandioos jubileum gevierd. Daarom is de wijn gebotteld op een prachtige 
kostbare fles met ingebrand wapen. Een vlag die de lading volledig dekt. 
Het is Chablis ten voeten uit: sappig, koel, mineralig en breed genuanceerd. 
Niet zomaar een Chardonnay, maar een ras-Chablis. Een wijn met karakter 
en allure. Land van herkomst: Frankrijk- Bourgogne 

 
Basa Rueda Telmo Rodriguez 
Witte wijn , gemaakt van Sauvignon Blanc, Verdejo en Viuradruiven. 
Telmo Rodriguez, de wijnmaker van deze wijn, is volgens Tom Stevenson 
één van de 10 beste wijnmakers van Spanje. Het bouquet van deze aangename 
wijn heeft een stuivende geur met passievrucht, meloen en peer, maar ook 
venkel en een hint van mineralen. De afdronk is elegant, rond en sappig, fris 
en droog. Land van herkomst: Spanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

WIT 
 
 

Macon Villages J. Claude Boisset 
Zeer droge witte wijn op basis van de Chardonnay druif. Hier zelf 100%. 
Een zuiver parfum met wat fruit en een sappige frisse smaak. Doet het altijd 
zeer goed bij visgerechten. In de mond is het een stevige dorstlesser. 
Land van herkomst: Frankrijk-Bourgogne 

 
 
Sancerre Domaine Reverdy Ducroux 
Een Sancerre van nostalgische klasse, die de vaak teleurstellende appelation 
alle eer aandoet. Deze volle, rijke witte wijn smaakt zacht, sappig maar heeft 
ook spanning in de vorm van fijne zuren en een klein terroir-bittertje. 
Lekker bij asperges, geitenkaas en schaaldieren. 
Land van herkomst: Frankrijk-Loire 

 
 
Rully Blanc “Jacques Bavard” 
Schitterende & rijke witte Bourgogne wijn afkomstig van een kleine négociant 
uit Puligny Montrachet, genaamd Jacques Bavard. Licht floralig met tinten 
van citrus en mooie mineraliteit in de afdronk. Eén van beste Bourgogne wijnen 
van 2008. Perfecte begeleider bij visgerechten en kip. 
Land van herkomst: Frankrijk 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

ROOD 
 
 

Baltasar Tempranillo 
De stokken, waarvan de druiven afkomstig zijn, zijn bijna 100 jaar oud!!! 
Heerlijke complexe wijnen, aangenaam in de neus, in de mond en in de afdronk. 
De Tempranillo is een nieuw assortiment van Baltasar Gracian. De druif geeft 
smaken van rijp rood fruit en een zachte lange afdronk. Gedurende 10 maanden 

 

is deze wijn in eikenhouten vaten gerijpt. De Tempranillo gaat goed samen met bijna 
ieder vleesgerecht, maar combineert erg goed met matig gekruide gerechten. 
Tevens smaakt hij prima bij een stoofpotje en diverse oude kazen. 
Land van herkomst: Spanje 

 
 
 

Pinot Noir  J. Claude Boisset  

Deze fluwelen Bourgogne, gemaakt van 100% pinot noir is van uitstekende kwaliteit. 
Op verscheidene streken in de wereld werd de pinot noir druif aangeplant, maar 
nergens komt deze druif zo mooi tot zijn recht als in de Bourgogne streek. Met zijn 
intense rode kleur en krachtig karakter is dit een genieter van het begin tot het einde. 
Boordevol rood fruit en fluweelzacht met een intense finale. 
Land van herkomst: Frankrijk-Bourgogne 

 
 
 

Château Rocher Corbin 
Deze volle, elegante klassieke bordeaux komt van de rechter oever en bevat 
daardoor veel Merlot naast wat Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon. De wijn 
heeft een ronde, zachte stijl; pruimen en gestoofd fruit komen duidelijk naar voren. 
Vlees, gevogelte en wildgevogelte laten de mooie ronde stijl nog wat beter tot zijn 
recht komen. Land van herkomst: Frankrijk-Montagne Saint-Emilion 

 
 
Château La Fleur Joncquet Rouge Graves 
Klein maar zeer betrouwbaar kasteel in de Graves, bekend voor hun zeer mooie 
witte wijn, maar de laatste jaren is er een enorme inspanning gedaan om de 
rode wijnen op hoger niveau te brengen. De rode wijn is gemaakt van 
75% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc. De wijn heeft kort 
gerijpt op eiken vaten. Een echte aanrader 
Land van herkomst: Frankrijk- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

ROOD 
 
 

Château de la Commanderie “Lalande de Pomerol” 
Ten Noorden van Pomerol vinden we de wijngaarden van Château 

 

de la Commanderie, de vaandeldrager van Lalande de Pomerol. Reeds n de XIIde Eeuw 
verleenden de Ridders van Sint Jacob van Jerusalem er huisvesting aan bedevaarders op 
weg naar Sint Jacob van Compostella en beschermden hen tegen overvallen van rovers. 
Monsieur Le Maire maakt er een stevige, ronde wijn met zachte tannine en een rijke 
afdronk. Hij is vlezig in de mond, met vooral zwart fruit op kruidige, rokerige tannine 
van fijne kwaliteit. Deze elegante wijn heeft alles in huis om de Pomerol fanaten 
te bekoren. 
Land van herkomst: Frankrijk - 

 
 
 

La Ferme du Mont Le Ponnant “Côte du Rhône” 
Met deze Côtes du Rhône Villages belanden we in Frankrijk. De eerste neus  
is erg explosief. Florale geuren van blauwe bloemen en lelies, fruitige van 
steenvruchten en tertiaire van leder. De kruidigheid is zeer aangenaam en niet 
te zwaar. Deze wijn is voornamelijk gemaakt op basis van Syrah en wat Grenache. 
In de mond meteen een prachtige aanval. Vol en fruit blijft domineren. Hout is 
slechts heel subtiel aanwezig. De tannines zijn bijna niet waar te nemen en de finish 

 

is heel dun op het pallet. De afdronk is lang en geprononceerd. Een zeer mooie wijn dus, 
die samen met een mooi stukje lotte klasse zal geven aan je BBQ. 
Land van herkomst: 

 
 
 
Vino Nobile de Montepulciano Ruffino 
De Sangiovese druiven in de wijngaarden rond de stad Montepulciano in 
Toscane geven een nobele wijn met een fonkelend rode kleur, een boeket met 
impressies van kersen en aardbeien en een soepele, ronde en tikje peperige 
smaak. Lodola Nuova Vino Nobile di Montepulciano DOCG is een volle wijn 
die past bij alle soorten rood vlees, wild, gerechten met veel saus en oudere 
kazen. Land van herkomst: Italië. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

ROSÉ 
 
Inès de Monclus  “Vino Rosato” 
Aangenaam zoete rosé met opvallend licht rood fruit in de neus. Heerlijk in de 
zomer en voor de rosé liefhebber een waar genot. Lekker als aperitief, maar 
ook bij salades en gevogelte. Land van herkomst: Spanje 

Ook verkrijgbaar per 
Glas 
º karaf 
Ω karaf 

 
 
Château La Mascaronne “Quat Saisons” 
Gemaakt van voornamelijk Cinsault, geblend met Syrah en Grenache. De wijn 
wordt via de Saignée methode gemaakt, dwz men laat de druiven bloeden dus 
er wordt niet geperst. Door deze methode te gebruiken krijg je een bleek licht 
roze kleur en een zachte smaak. De wijn heeft een mooie balans en een geweldige 
smaak. Een absolute topper. Heerlijk bij gegrild wit vlees, vis, geitenkaas maar 
uiteraard ook een prima aperitief ! 
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