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KOUDE DRANKEN  

Cold drinks / Kalte Getränke / Boissons froides 
  
Frisdranken         € 3,00  
Soft drinks / Erfrischungsgetränke / Boissons non alcoolisées  

Sinaasappelsap        € 3,00 
Orange juice / Orange säfte / Jus d‘Orange   
Biologische appelsap       € 3,00 
Organic apple juice / Bio-Apfelsaft    

Kan ijswater met citroen, 1 liter      € 2,00  
Pitcher ice water with lemon /Krug Eiswasser mit Zitrone /Pichet d’eau glacée au citron  

Glas Limonade          € 1,00 
Glass of sweet fruity lemonade     
Kan limonade ½ liter        € 2,00 
Pitcher sweet fruity lemonade    
Kan limonade 1 liter        € 3,50 
Pitcher sweet fruity lemonade    
Glas melk/Karnemelk        € 1,00 
Milk/buttermilk      
 
 

WARME DRANKEN  

Hot drinks / Warme Getränke / boissons chaudes  
 
Koffie / Coffee / Kaffee / Café      €   2,50 
Thermoskan koffie, 2 liter        € 18,00 
Café crème         €   2,50  
Ristretto        €   2,50  
Espresso         €   2,50  
Cappuccino         €   2,50  
Koffie verkeerd / Café Latte       €   3,00  
Latte Macchiato        €   3,00  
Thee / Tea / Tee / Thé       €   2,50 
Thermoskan thee, 1 liter       €   5,00 
Chocolademelk met slagroom / chocolatmilk with whipped cream  €   3,50 
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SMOOTHIES   € 5,50  

Hawaiian Tropical mix  
passievrucht, kokos, mango, acerola kersen, appel en ananas  
passion fruit, coconut, mango, acerola cherries, apple and pineapple  
Tropische passionsfrucht, kokosnuss, acerola-kirschen, apfel und ananas  
fruit de la passion, noix de coco, manque, cerises acerola, pomme et ananas  
 

Berry Bomb Acai, blauwe bes, zwarte bes, banaan, appel, aardbei, bramen, 
hennep proteïne, baobab 
Acai, blueberry, blackcurrant, banana, apple, strawberry, bramble/blackberry, hemp 
protein, baobab  
Acia, Heidelbeere, Brombeere, banana, Erdbeere, Brombeeren, Hanfprotein, Baobab  
Acia, myrtille, mûre, banana, fraise, mûres, proteins de chanvre, baobab  
 

Lovely Green  
Spinazie, avocado, appel, broccoli, mango, tarwegras, gerstegras, spirulina  
Spinach, avocado, apple, broccoli, mango, wheatgrass, barley grass, spirulina 
Spinat, Avocado, Apfel, brokkoli, Mango, Weizengras, Gerstengras, Spirulina  
Epinards, avocat, pomme, broccoli, manque, aqropyre, herbe d’orge, spiruline  
 

Orange clockwork Wortel, rode biet, gember, papaya, selderij, appel, lucuma  
Carrot, beetroot, ginger, papaya, celery, apple, lucuma,  
Karotten, Rote Bete, Ingwer, papaya, sellerie, Apfel, Lucuma,  
Carotte, betterave, gingembre, papaye, céleri, pomme, lucuma  
 

Mango : Mango en Appel, Mango and Apple, Mango und Apfel, Manque et pomme  
 

Banaan : Banaan en Appel, Banana and Apple, Banane und Apfel 

  
Strawberry : Aardbei en appel, Strawberry and apple, Erdbeere und Apfel  
 

Acai Guarana  
Acai bessen, guarana en appel, Acai berries, guarana and apple,  

Aciabeeren, Quarana und apfel, Baies Quarana et Pommes  

 
Olympian – lemon cherry – Fit Smoothie  
Kersen, Limoen, Avocado, Amandelen, Pruimen, Chiazaad, Dadel, Banaan, 
Havervlokken, erwten, proteïne Lijnzaad,  
Cherry, lemon, avocado, almonds, plums, chiaseeds, dades, banana, oat flakes, pea 
proteins and flax seed  
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BIERKAART  

 

Alcoholvrij / Alcohol-free / Alkohol frei / sans alcool  
Heineken 0.0   30cl       € 2,50  
Amstel Radler 0.0%  30cl      € 2,50  
Liefmans Fruitesse 0.0% 25cl       € 3,50 
Grolsch Weizen 0.0%  30cl      € 3,50  
Jopen Non IPA 0,3%  33cl       € 3,50  
Leffe Blond 0.0%  30cl       € 3,50  
 
Heineken pils 5%  30cl      € 2,50  
Amstel pils 5%   30cl       € 2,50  
Amstel Radler 2%  30cl       € 2,50  
Liefmans Fruitesse 4 %  25cl       € 4,50  
 
La Trappe Trappist bieren 33cl       € 4,50 

 Witte Trappist (5.5%) 

Blond (6.5%) Dubbel (7.0%) 

Bockbier (7.0%), seizoen Isid’or (7.5%) 

Tripel (8.0%) Quadrupel (10.0%) 

 

Bierbrouwerij Volendam 30cl      €4,50 

VPA (5.0%): Volendams Pale Ale Sjans (4.5%): Rosé bier 

Weizen (5.5%): Wit blond Zeebonck (6.5%): Blond 

Vølenbock (6.5%): Bock, seizoen Bap (7.0%): Dubbel 

Ootje (8.5%): Tripel  

 
Waterland Brewery: organic craft beers 30cl   € 4,50¤ 

Marker Maagd (5.0%): Witbier Kattekwaad (6.0%): Amber Ale 

Hoppy Hannah (6.0%): Sunset Red IPA Monnicker Moker (8.0%): Tripel 

Rockin’ Rudy (6.5%): Christmas Ale Gouden bocht (9.0%): Zwaar Blond 

 

Berging Brouwerij Purmerend     € 4,50 
Hennep-bier (6.5%): Licht blond 
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WIJNKAART  

Huiswijnen / House wines / Hausweine / Vins de la maison  
 
       Glas/Glass   Fles/ Bottle  
Wit, zoet 
Bereich Bernkastel, Duitsland    € 4,00     € 19,00 (1l)  
White, light sweet / Weisswein, fruchtig / Vin blanc, fruité  
Wit, Chardonnay 
Casa Santiago, Chili    € 4,00   € 16,00 (0,75l) 
White, dry / Weisswein trockner / Vin blanc, sec  
Rood, Merlot     
Casa Santiago, Chili, Merlot   € 4,00   € 16,00 (0,75l) 
Red, Merlot / Rot, Merlot / Rouge, Merlot  
Rosé  
Plage du Sud, Frankrijk     € 4,00  € 16,00 (0,75l) 
Simonehoeve Vruchtenwijn    € 3,50   € 11,00 ( 1l)  
Fruit wine / Obstwein / Vin de fruits  
Port Ruby wit / rood    € 3,50  
Port wine Ruby white / red  
Sherry medium / dry     € 3,50  
Vermout wit / rood     € 3,50  
Vermouth white / red  
 
Wijnen per fles  
Wines per bottle / Flaschenweine / Vins a la bouteille Fles / Bottle  
 
Rood / Red / Rot / Rouge  
Monte Llano Tempranillo     € 20,00  
Corterosso Trilogia di Corteviola    € 20,00  
Boschendal Favorite Cabernet / Merlot     € 24,00  
Oxford Landing Estates Shiraz     € 24,00  
 
Wit / White / Weiss / Blanc  
Zenato Pinot Grigio delle Venezie     € 20,50  
Ramon Bilbao Monte Blanco Verdejo      € 26,00  
Gruner Veltliner Kamptal       € 27,50  
Errázuriz Estate Series Sauvignon Blanc      € 28,00  
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Binnenlands gedistilleerd  4cl  
National Spirits / Nationale Spirituosen / spiritueux national  
 

Jonge Jenever        € 3,00  
Jenever (Dutch Gin) young /Junge Genever /Geniévre jeune  

Oude Jenever        € 3,50  
Jenever (Dutch Gin) old / Alte Genever / Geniévre vieux  

Bessenjenever 20%       € 3,00  
Jenever mixed with juice of red berries / Beerengenever Geniévre mélangé avec jus de 
baies noires et rouges  

Beerenburg 30%       € 3,00  
Jenever mixed with over 20 spices / Genever gemischt mit mehr als 20 – Kräuter / 
Geniévre mélangé avec plus de 20 herbes  

Citroen Brandewijn 20%      € 3,00  
Lemon brandy / Zitronengenever / Eau-de-vie de citron  

Vieux 35%        € 3,00  
Dutch brandy / Hollandische Weinbrand / Cognac hollandais  

Advocaat 14%(10 cl) met slagroom     € 4,50  
Dutch Eggnog / Eierlikör / Liqueur aux oeufs  
 

Buitenlands gedistilleerd  4 cl 
International spirits / Internationale spirituosen / Spiritueux internationaux  
 

Gordon’s London Dry Gin      € 4,00   
Bacardi Rum Carta Blanca      € 4,00   
Bacardi Rum Carta Negra      € 4,50  
Stolichnaya Vodka       € 4,00   
 

Whisky & Cognac 5 cl.  
Glen Talloch Rare & Old, Scotch Whiskey                 € 5,00  
Four Roses Kentucky Bourbon Whisky                  € 5,00  
The Famous Grouse Scotch Whiskey                 € 5,50  
Joseph Guy V.S.                     € 6,50  
Martell V.S.                       € 7,50  
Remy Martin V.S.O.P.                    € 8,50 
 

En vele andere dranken, vraag er gerust naar. / And many other spirits, feel free 

to ask / Und viele andere Getränke, zögern Sie nicht zu Fragen / Et beaucoup d’autres 
boissons, n’hésitez pas à demander  
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COCKTAILS      € 9,00  

 
Mango Tango  
Tropische mangosmoothie met wodka en limoen  
Tropical mango smoothie with vodka and lime  
Tropische mangosmoothie mit vodka und limone  
Tropical manquesmoothie avec vodka et la chaux  
 
Kalverliefde / Puppy Love  
Fruitige aardbeiensmoothie met jenever en likeur  
Fruity strawberry smoothie with Dutch gin and liqueur Fruchtiger Erdbeer-
Smoothie mit Gin und Likör Smoothie fruité à la fraise avec gin et liqueur 
Bessefinesse  
 
Bessefinesse 
IJskoude frambozen-/bessenwijn met stukjes fruit  
Ice cold raspberry-/berry wine with fruit Eiskalte Himbeeren/Beerenwein mit 
Fruchtstücken Framboises glacées/vin de baies aves des morceaux de fruits 
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Info over de special bieren: 
 

La Trappe Trappist bieren 33cl € 4,50  

• Witte Trappist (5.5%) La Trappe Witte Trappist heeft een droge en licht zurige smaak. 

Lichtblond, troebel en met een stevige, vaste schuimkraag. Zacht moutig, licht zurig en prikkelend 
door het koolzuurgehalte 

• Blond (6.5%) heeft een frisse en fruitige smaak 
• Dubbel (7.0%) heeft een aromatisch karamelachtig karakter verder is het bier een tikkeltje 

zoet van smaak en heeft het een frisse afdronk 

• Bockbier (7.0%) heeft tonen van toffee en karamel. De smaak is zoet met een verfijnde 

bitterheid wat lekker blijft hangen 
• Isid’or (7.5%) heeft een volle en licht bittere smaak met een fruitige afdronk. 
• Tripel (8.0%) is een goudblond bier met Fruitige geuren van perzik en abrikoos zijn 

gecombineerd met een bloemige geur 

• Quadrupel (10.0%) is Moutig zoet, licht gebrand en aangenaam bitter met een 

zoete nasmaak. 
 

Waterland Brewery: organic craft beers 30cl € 4,50  

 
• Marker Maagd (5.0%): Witbier / White beer / Weißbier / Biére blanche  
 heeft een kruidige, fruitige en zonnige smaak. Ook weer met een lichtzure en gistige afdronk die 
kort duurt, ondertussen komen de aroma's van vanille en kruidnagel naar boven 
• Kattekwaad (6.0%): Amber Ale  
Allemaal lekkere aroma's van karamel. fruit, specerijen en honing. Het bier is vrij zoet en moutig. 
Daarbij ook weer kruidig en houtig met een bitte en gistige afdronk die maar kort duurt. 
Kattekwaad is een speelse Amber Ale 
• Hoppy Hannah (6.0%): Sunset Red IPA  
is een tintelend en licht bittere Red IPA. Rijk in geur, kleur en smaak. 
• Monnicker Moker (8.0%): Tripel / Triple / Tripel  
verspreidt meteen nostalgische aroma's van hooi, gras, mout en dan komt er ook nog een geur 
van sinaasappel schil en gist. De smaak daarbij is dan bitterzoet en ook een beetje licht hoppig, 
met mout, koriander en cirtus. 

• Gouden bocht (9.0%): Zwaar Blond / Heavy blond / Schweres blondes / 
Blonde lourde 
is weldadig van smaak en is verguld met haar volle body. Een beetje prikkelend van aard, maar 
een hartje van goud. In de neus heb je die lekkere fruitige hopgeur en in de mond een zoetheid 
die lekker mild is, met een wat langere, bittere nasmaak. 
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Bierbrouwerij Volendam 30cl € 4,50  

• VPA (5.0%): Volendams Pale Ale  
Met een karakter van hop en een fruitige bitterheid is dit een bier voor de stevige genieter. 
Als de vissers bij nacht en ontij de Zuiderzee op voeren lag in het vooronder altijd een voorraadje bier voor 
de koude nachten. Bij het passeren van Maria sloegen zij steevast een kruisje op een goede vangst en een 
behouden thuiskomst. Drink dit bier met respect. Proost op een behouden vaart! 

• Weizen (5.5%: Blond / Blond / Blondes / Blond  
Met een karakter van caramel en volle fruitigheid is dit bier zacht doordrinkbaar. 
Als in het voorjaar het water in het IJsselmeer stijgt, moet de molen alle zeilen bijzetten om de voeten droog 
te houden. Volendams Weizen is een heerlijk fris bier bij dorstig weer. Drink dit bier met respect, pas op 
voor de klap van de molen! 

• Zeebonck (6.5%): Blond / Blond / Blondes / Blond  
heeft een zachte smaak. Licht zoet, fris en fruitig door koriander 
ZEEBONCK is de benaming voor een stoere zeeheld, die aan de wal graag sterke verhalen vertelt. Met dit 
bier komen de sterke verhalen boven, maar onthoud dat de ZEEBONCK altijd wint, dus drink dit bier met 
respect. 
• Vølenbock (6.5%): Bock (seizoens gebonden verkrijgbaar) 
Heeft een volmoutige smaak van caramel, donker fruit, broodkorst en een vleugje chocolade 
• Bap (7.0%): Dubbel / Double / Doppelt / Double 
Bap is een woord uit het Volendams dialect en betekent opa. Deze opa mag graag plagen, zo ook dit bier. 

De Bap daagt u graag uit, dus drink dit bier met respect.. 

• Ootje (8.5%) 
Ootje is een Volendams woord en betekent "oma". Deze oma is vaak ondeugend, zo ook dit bier. Laat u niet 
in het ootje nemen en drink dit bier met respect. 
Voorzichting inschenken met achterlating van het depot in de fles 
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