SPRITZERS
aperol spritz | aperol | prosecco | bubbelwater
5,5
hugo | vlierbloesemsiroop | prosecco | bubbelwater | munt 5,5
limonsecco | limoncello | prosecco | bubbelwater
5,5

‘‘Zullen we een
flesje doen?
WIJN
terre di marca prosecco – italië

5,00 24,50

las brisas sauvignon blanc – chili

4,00 19,50

les gres chardonnay – f rankrijk
gregoris pinot grigio – italië

adimant genache rose - f rankrijk
muga rioja rosé - spanje
las brisas merlot – chili

3,75 18,50
4,25 21,00
4,00 19,50

5,50 27,50
3,75 18,50

lorca malbec – argentinië

4,25 21,00

viabore montepulciano – italië

4,50 22,50

wist je dat we ook alcoholvrije witte-rode wijn hebben?

LIKEURTJES

4

limoncello

baileys

grand manier

bombay sapphire gin

cointreau
licor 43

apfelkorn

jenever / oude jenever

tia maria

COGNAC/WHISKY 5

smokey shoulder blended malt scotch whisky
bowmore single malt scotch whisky - 12 jaar

chateau montifaud vsop premium cognac - 10 jaar
hennessy vs

Facebook – Restaurant De Zwaan
Instagram –@restaurantdezwaan
www.dezwaanwinterswijk.nl

Dranken

koffie moment!
koffie
cappuccino
flat white
dubbele espresso met opgeschuimde melk
espresso
espresso macchiato
dubbele espresso
latte macchiato
met caramel, kaneel of hazelnoot + 0,50
koffie groot
cappuccino groot

Bronwater
2,3
2,5
3,8
2,3
2,5
3,7
3,5
4,3
4,8

met een goed verhaal!
wij doneren voor elke fles ecotapwater, 5 liter schoon drinkwater voor weesmeisjes en albino-kinderen in Kenia, daarnaast
draagt het bij aan een beter milieu! help je mee aan een betere
wereld?

Sparkling/still
klein 0,35 ltr
groot 0,7 ltr

tijd voor taart!

warme chocolademelk
2,5
appeltaartje
met slagroom + 0,70
gebak van de dag
verse senza tea
2,3
glutenvrij gebak
keuze uit 6 smaken		
apfelstrudel
verse muntthee
2,9
warme wafel*
verse gemberthee
2,9
met vers f ruit + 0,70
*het vers bereiden van de wafel heeft even tijd nodig
wil je liever een plantaardige melkvervanger?
wij hebben sojamelk van ‘de nieuwe melkboer’ + 0,50

slagroom of vanille saus + 0,70

sappen

hartig!

verse jus d’orange
schulp appel & cranberry
schulp appel & peer
appelsap troebel
tomatensap

3,5
3,5
3,5
2,5
2,8

liever iets kleiner?

wisselende smoothie. eiwit poeder van vix er in? + 1

frisdranken

cocktails

coca cola / coca cola light / zero
sisi orange
seven up
f ritz-kola apfelschorle
lipton ice tea / ice tea green
ranja
royal club cassis
royal club tonic
royal club bitter lemon
russel & co ginger ale
dubbel f risss appel perzik
rivella / rivella cranberry
crystal clear lemon

3,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,7
3,5
3,5
3,5
3,5

old amsterdam swirl*
4,0
*het vers bereiden van dit broodje heeft even tijd nodig

mini taartje van patisserie christiaan
vraag even naar de smaak van vandaag
mini apfelstrudel
slagroom of vanille saus + 0,70

Smoothie van de maand

2,5
4,5

2,5
2

pinky rose g&t
8,5
pinky rose ginger & orange | tonic | bombay sapphire
virgin g&t - alcoholvrij seedlip 0.0% gin | tonic | pinky rose lemon & rose

7,5

pornstar martini
mango passievrucht | vodka | limoen | eiwit

8,5

good times only

8,5

homemade lemonade - alcoholvrij -

4,5

pinky rose spiced lemon & rose | citroen | jenever

pinky rose ginger & orange | sinaasappelsap | dubbelwater

