DIGESTIEVEN
Amaretto di Saronno
Bailey’s
Cointreau
Drambuie
Frangelico
Limoncello

6,00
6,00
6,00
6,00
5,50
6,50

Grand Marnier
Kahlua
Licor 43
Sambuca
Tia Maria
Pisang Ambon

6,00
5,50
6,00
6,00
6,00
5,50

WHISKY/WHISKEY
Jack Daniels €7,00
Jack Daniel’s is, zoals de meesten denken, geen bourbon whiskey,
maar Tennessee whiskey. De whiskey wordt na distillatie namelijk gefilterd door
een drie meter dikke laag houtskool, wat zorgt voor de bekende zachtheid.
Jack Daniel’s Tennessee Whiskey kent een licht fruitige mix van karamel, vanille,
specerijen en geroosterd eiken.

Jameson Irish Whiskey €6,50
De combinatie van “pot still” whiskey en “fine grain” whiskey maken deze
Jameson heerlijk veelzijdig van smaak. In de subtiele blend proef je tonen van
kruiden, noten, vanille en een hint van zoete sherry. Doordat de drank drie
keer gedistilleerd wordt, ontstaat een milde, zachte whiskey die zeer geschikt
is om puur te drinken.

Millstone Peated PX Single Malt Whisky €
Millstone Peated PX Single Malt Whisky is een Nederlandse single malt van
de firma Zuidam, deze whisky heeft gerijpt op first fill en second fill Pedro
Ximenez. De whisky is licht geturfd met een toegankelijke smaak, een warme
smaak met zoete hinten van de sherry vaten met tonen van rozijnen en
chocolade met een zachte afdronk.

Johnnie Walker Red Label €5,50
Alexander Walker is er in geslaagd om de Red Label zo te blenden dat de
rijk en rokerige whisky perfect geschikt is om zowel ‘on the rocks’ als in de mix
te drinken. Red Label is een combinatie van kruidige, rokerige malts, zoals
Talisker, met lichtere, zacht nasmakende granen.

Johnnie Walker Black Label €6,50
Alexander Walker creëerde deze whisky door ruim 40 Schotse malt- en
graan whisky’s met een rokerige smaak samen te voegen. Om de kwaliteit
van Johnnie Walker te waarborgen besloot Walker om alleen malt whisky’s
van 12 jaar oud of ouder te gebruiken. Onder deze selectie bevinden
zich o.a. malts als Cardhu en Caol Ila. De zachte Black Label blend wordt
gekenmerkt door een moutige en een beetje turf-achtige smaak.

Chivas Regal 12 year €7,00
Chivas Regal 12 Year Old is een whisky met het kenmerkende karakter van
de Speyside: rijk, luxueus en overvloedig. Een blend van verschillende malt en
graan whisky’s. Zoals bij alle whisky’s van Chivas Regal wordt ook bij de 12
jaar oude Chivas Regal het hart gevormd door de single malt Strathisla. Een
zachte whisky met een mooi rijk aroma.

Glenfiddich 12 year €7,00
De Glenfiddich distilleerderij is gelegen in de Schotse plaats Dufftown,
in de Speyside regio. Deze whisky is minimaal 12 jaar gerijpt in vaten van
Amerikaans eikenhout. Waar voorheen Bourbon in heeft gerijpt en vaten van
Spaans eikenhout, waar voorheen sherry in heeft gerijpt. Na 12 jaar worden
de vaten door de Malt Master geselecteerd en overgegoten in
een houten ‘marrying tun’ waarin de whisky’s met elkaar kunnen huwen
om in enkele maanden een mooi gebalanceerd geheel te vormen.

DIGESTIEVEN
COGNACS
Joseph Guy V.S. Cognac €6,50
De basis voor Joseph Guy wordt gelegd met het oogsten van de Ugniblanc
in de Cognac. Joseph Guy V.S. wordt minimaal tweeënhalf jaar gerijpt en
heeft een volle, maar toegankelijke smaak. Krachtig met een zachte finish. De
V.S. is lichtgoud van kleur en heeft een fruitig bouquet met lichte sporen van
vanille en eikenhout.

Rémy Martin V.S.O.P. €9,50
Deze V.S.O.P. is het resultaat van een blend van eaux-de-vie met een
finish op kleinere Limousin eikenhouten vaten van meer dan 20 jaar oud.
De afdronk van deze V.S.O.P. is erg verfijnd door de speciale rijping
gedurende een jaar in deze zeer oude vaten. Een uitgebalanceerde
blend met tonen van rijpe perzik, vanille en viooltjes. Rémy Martin staat
al jaren bekend om haar superieure kwaliteit.

Rémy Martin X.O. €15,50
Rémy Martin X.O. is de smaak van excellentie. Een complexe blend met
tonen van sappige pruimen, rijpe vijgen, gekonfijte sinaasappel en subtiele
accenten van witte bloemen als jasmijn en iris. De afdronk is zeer lang en
zijdezacht.

ARMAGNAC
Clés des Ducs Armagnac €7,00
Deze authentieke armagnac heeft aroma’s van vers fruit, kruiden en
vanilletonen. Een armagnac met een rijk en vol karakter gebaseerd
op een verscheidenheid aan bloemen en diverse fruitsoorten.

G R A P PA
Julia Grappa €6,50
Julia Grappa is een bijzonder mooie en zacht goude Grappa met duidelijk
smaken uit het Noorden van Italië. Door de zeer koude winter maanden is
er lang geleden een drank vervaardigd die speciaal voor de Italianen te
nuttigen was in deze koude periode. Door rijpingen op diverse houten vaten
is er naast de aroma’s van kaneel en vanille die nauwelijks te proeven zijn
een houterige en diep fruitige smaak gebleven.

C A LVA D O S
Busnel Calvados V.S.O.P. €7,00
Eén van de oudste producenten van calvados, Busnel. In de mond is de
V.S.O.P. erg zacht en kent deze ondertonen van kaneel en munt. De afdronk is
fijn en lang met tonen van vanille en koffie. De rijke en volle smaken van appel
en hout maken het tot een drank die met trots het V.S.O.P. label mag dragen.
De V.S.O.P. ondergaat een dubbele distillatie en rijpt voor minimaal 4 jaar in
eikenhouten vaten.

DIGESTIEF ‘BIJ DE NONNEN’
Frangelico liqueur en DOW’s Ruby Port €7,50

