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BIJLAGE 1 Drank op basis van nacalculatie* 
*Het assortiment kan wijzigen + onderstaande prijzen zijn vanaf 25 personen en zelf-service. 
 
 
De frisdranken 
Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta sinas, Lipton Icetea, Lipton Icetea green, Fanta Cassis, Sprite 
Lemon lime, Finley Bitter Lemon, Finley tonic, Fristi en Chocomel.  
 
Het water  
Still en sparkling. 
 
De sappen 
Sinaasappelsap ‘Sinaasappelaere’ en appelsap ‘Appelaere’; De sappen zijn 100% puur natuurlijk. Het 
geheim zit in de uitgekiende combinatie van verschillende milieubeweust geteelde rassen. Piepkleine 
stukjes vruchtvlees geven het sap de troebele structuur en volle smaak. Zonder toevoegingen. 
 
Voor de kids 
Ranja – geen toegevoegde suikers/zoetstoffen 
 
Het bier op de tap 
Gulpener Chateau Neubourg heeft een edele bitterheid. Een superieur Pilsener met karakter, naar 
grote hoogte getild door een geraffineerde combinatie van fijne kruiden en zuren, bloesem- en 
fruittonen en een aromatische gerststructuur. Chateau Neubourg is bekroond met en Dutch Beer 
Challenge Award en een European Beer Star Award en behoort daarmee tot de top van Nederland en 
Europa.  
 
Het bier – flesjes  
Brand Pilsener wordt gebrouwen met meer hop dan veel andere pilseners. Dat geeft de Brand 
Pilsener zijn eigen, krachtige smaak. Het volledig volmout gebrouwen pils van Brand kenmerkt zich 
door de perfecte balans tussen hopbitterheid en hoparoma. Dit komt omdat Brand twee keer hop 
toevoegt tijdens het brouwproces. 
 
Speciaalbieren 
La Trappe dubbel, La Trappe isid’or, La Trappe wit trappistenbier, Kraft ‘Het Witte Kasteel’ tripel. 
 
De huiswijnen 
Crama Regala Pinot Grigio (wit) 
Icalma Sauvignon Chile (wit) 
Icalma Merlot Chile (rood) 
Icalma Cabernet Sauvignon Chile (rood) 
 
Mousserende wijn ‘Sparkling Pearls’ – Het Witte Kasteel  
Elegante, rijpe mousse met een zeer goede balans tussen rijpheid en zuren in afdronk. De 
mousserende wijn is een blend van Riesling, Chardonnay, Pinot Noir van wijnstokken van gemiddeld 
25 jaar. De mousserende wijn komt uit Duitsland en wordt volgens dezelfde methode als champagne 
bereid. 
 
Cocktail Zonnekoning (op aanvraag) 
Een zonnige cocktail van Limoncello, tonic, citroen en verse munt 
Cocktail Napoleon (op aanvraag) 
Een cocktail van citruslikeur van Siciliaanse mandarijnen, tonic, munt, sinaasappel  
Hugo cocktail (op aanvraag) 
Een cocktail van vlierbloesemsiroop, mousserende wijn, (alcoholvrij; bruiswater), limoen en verse 
munt 
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Dranken op basis van nacalculatie 
Koffie/espresso      €   2,35 
Kan koffie (9 kopjes)    € 17.75  
Cappuccino      €   2,70 
Latte macchiato/koffie verkeerd    €   3,00  
Thee       €   2,35  
Kan thee (10 kopjes)     € 17,75  
Verse thee (10 kopjes)    € 21,50  
  
Het water-Still en Sparkling 75 cl  €   5,50  
Het water-Still en Sparkling 33 cl  €   2,90  
De frisdranken 20cl    €   2,40 
De sappen 20cl      €   2,90  
De frisdranken 1,5l    € 12,50  
Jus d’orange 1l      € 12,50  
Het muntwater 1l    €   3,50  
De ranja 1l      €   2,50 
Vers fruitwater 3l     € 15,50  
  
Het alcoholvrije bier - Warsteiner 33cl  €   2,60  
Alcoholvrije cocktail 1l     € 15,50  
  
Het bier  van de tap 34cl    €   3,10  
Brandbier (fles) 30cl    €   2,90  
Het speciaal bier 33cl    €   4,50  
Mousserende wijn ‘Sparkling Pearls’ 75cl € 24,50 
Huiswijn per fles 75cl    € 22,50 
Huiswijn per glas 15cl    €   4,30 
 
 
Binnenlands gedistilleerd   € 3,90 per borrel 5cl 
(Jonge jenever en bessenjenever) 
Overige dranken op aanvraag (per fles) 
 
Buitenlands gedestilleerd    € 4,50 per borrel 3cl 
Bacardi, Gin, Whisky, Amaretto en Limoncello   
Overige dranken op aanvraag (per fles) 
 
PSV (port, sherry, vermout)   € 3,90 per glas 5cl 
Rode en witte port   
 
 
 
Drankarrangementen op basis van afkoop à 26,00 per persoon 
Het is mogelijk om de dranken af te kopen voor een vast bedrag. U maakt dan gebruik van het basis 
assortiment. Op aanvraag kunnen wij naar wens ook sterke of speciale dranken schenken, deze 
meerprijzen zijn op aanvraag. 

- Op basis van 4,5 uur. 
- Inclusief een glaasje mousserende wijn ‘Sparkling Pearls’ bij ontvangst. 

   
Het basisassortiment  
Koffie/espresso      
Thee      
Het water-Still en Sparkling   
De frisdranken     
De sappen           
Muntwater  
Vers fruitwater     
Ranja      
De bieren     
Alcoholvrij bier    
Speciaal bier      
De huiswijnen 


