
bites
gerookte amandelen ----  4,-
 
gemengde olijven ----  4,-
 
oude kaas ----  4,-
met grove mosterd
 
oude geitenkaas ----  4,-
met perenchutney  
 
8 kaaskroketjes ----  7,-
met piccalillymayonaise
 
8 oesterzwambitterballen ----  7,-
met bearnaise mayonaise
 
8 gambakroketjes ----  7,-
met chilimayonaise
 
8 rundvleesbitterballen ----  7,-                        
met mosterd 

heb jij allergenen? geef dit aan bij een van de medewerkers



sedv.nl



drinks
koffie sappen

frisdranken

Soof siropen ---- 2,-

koffie ----  2,60
espresso ---- 2,60
dubbele espresso ---- 3,50
cappuccino ---- 2,80
koffie verkeerd ---- 2,80
flat white ---- 2,80
latte macchiato ---- 3,50
special coffee ---- 6,75
ongezoete room

warme chocolademelk ---- 2,80
slagroom --- 0,50

chaudfontaine still ---- 2,75
chaudfontaine sparkling ---- 2,75
chaudfontaine 0.75L ---- 4,50
still of sparkling

coca cola regular ---- 2,75
coca cola zero ---- 2,75
fanta sinas ---- 2,75
fanta cassis ---- 2,75
fuze tea black tea sparkling ---- 2,75
fuze tea green tea ---- 2,75
finley tonic ---- 2,75
finley bitterlemon ---- 2,75
finley gingerale ---- 2,75
rivella ---- 2,75
chocomel ---- 2,75
fristi ---- 2,75
crodino apertivo ---- 3,75
non-alcoholio

wortel, gember & appel
zoete aardappel, kaneel & appel
roos, kardemom, peer & appel

thee van het theezaakje

yunnan assam ----  2,75
geurig, mild-kruidig, vol en krachtige 
van smaak

cabaretthee ----  2,75     
rooibos - citroengras en citrusschil

decollethee ----  2,75
Groene thee, rozenbloesem en 
rozenbottel

tea tex ----  2,75
brandnetel - paardenbloemkruid en 
steranijs

namasthee ----  2,75
chai specerijenmelange

hoppathee ----  2,75
yerba mate en citroenverbena

verse thee

muntthee ---- 3,50
met honing

gemberthee ---- 3,50
met citrusgarnering

we hebben ook sojamelk

100% natuurlijk, zonder toegevoegde
suikers, gemaakt van groenten en fruit en
Nijmeegs kraanwater!

verse sinaasappelsap ---- 3,50 (klein)
verse sinaasappelsap ---- 4,75 (groot)
Schulp appelsap ---- 2,75
biologisch

Schulp sinaasappelsap ---- 2,75
biologisch



drinks
bier op tap

mocktails

cocktails

gin & tonics

bier op fles

alcoholvrij / alcoholarm

wijn per glas

jupiler pilsner ---- 2,75
hertog jan pilsner ---- 2,80
hertog jan weizener ---- 4,25
hertog jan seizoensbier ---- 3,90
leffe blond ---- 3,90
leffe bruin ---- 3,90
hoegaarden witbier ---- 3,90
hemeltap ---- 4,00
bier van brouwerij de hemel uit nijmegen

virgin mojito ---- 5,00
munt, limoen en rietsuiker in de mix met 
royal bliss creative tonic water

shirley temple ---- 5,00
grenadine-marachino kersen in de mix 
met royal bliss irrevent ginger ale

mojito ---- 7,00
captain morgan white rum - munt - 
limoen - rietsuiker

rum ‘n coke ---- 7,00
captain morgan white rum - coca-cola

limoncello spritz ---- 7,50
limoncello - prosecco - spuitwater - limoen

aperol spritz ---- 7,50
aperol - prosecco - spuitwater - sinaasappel

johnny walker red label ---- 7,50
in de mix met royal bliss irrevent ginger ale

tanqueray london dry gin ---- 7,50
in de mix met royal bliss creative tonic water 
- garnering van citroen: droog - tonen van 
jeneverbes

tanqueray flor de sevilla ---- 7,50
in de mix met royal bliss creative tonic 
water - garnering van sinaasappel: zomers - 
sinaasappels uit sevilla

gordon’s pink gin ---- 7,50
in de mix met bohemian berry sensation - 
garnering van rood fruit: zwoel - zoetzuur - 
droge afdronk

brunehaut tripel ---- 4,00
glutenvrij

wisselkrat ---- 4,00
vraag onze medewerkers om het aanbod

jupiler 0.0 ---- 2,75
hoegaarden citrus 0.0 ---- 2,75
hoegaarden citrus 2.0 ---- 2,75
leffe blond 0.0 ---- 3,90

wijn per glas ---- vanaf 4,50
alcoholvrije wijn ---- 4,75
wit of rood

vraag onze medewerkers om aanbevelin-
gen of naar de volledige wijnkaart

port, sherry, vermouth  

binnenlands gedistilleerd

buitenlands gedistilleerd

vraag onze medewerkers om 
aanbevelingen ---- vanaf 3,75

vraag onze medewerkers om 
aanbevelingen ---- vanaf 3,00

vraag onze medewerkers om 
aanbevelingen ---- vanaf 4,00




