Lias
Een hersenvliesontsteking na een week op deze aarde. Hij heeft gevochten
voor zijn leven. Een grote vlek op het linkerdeel van zijn hersenen.
Onwetendheid over hoe mijn zoon zijn toekomst eruit zal zien. Hij overwon en is
vandaag nog steeds bij ons. En dag per dag zal hij doorzetten. Om er ook in zijn
leven te geraken.
Enjoy!

L

LIVING THE SWEET LIFE

Framboos shrub / suikersiroop /
hibiscus tonic / mango espuma /
belvedeire

12€

I

INFINITY

Hana fruitcup / infusie thee met heilig
soda water / supasawa / rose vermouth
/ hibiscus / mango / siroop / eiwit

11€

A
S

A HOME MADE BELLINI A DAY

L

LA VIE EN JAUNE

FROZEN OVE
Vanille Vodka / citroen
suiker / aardbei

Passievrucht / Tanqueray gin / hierbas
las dunas / suiker / Tonic

10€

10€

INSPIRE WITH BULLEIT

INCREDIBLE APPEL

13,50€

13,50€

Bulleit / honing – appel siroop /
Marashino likeur / rode wijn

AMAZING BARREL COCKTAIL

Cachaça / calvados / suiker / rozijnen /
tijm

A

10,50€

Barreld home spirit / gin
marachino likeur

RED SWEET
NGEL
kiss my raspberry 43 / rood fruit /
suiker / supasawa

STRONG ABRICOT

SA’LIAS

SUPPORT THE LEMON

13,50€

12,50€

10,50€

Perzik / spumante rose / suiker

Abrikoos-sinaasappel siroop / bourbon
/ cognac absinth / zoutwater

14,50€

Siroop van salie en limoen / Sake
Saint germain

12,50€

Limoncello / mandarin napoleon /
mister lemon / citroen

Deze cocktailkaart is voor Lias,
onze kleine overwinnaar.
In elke cocktail zal je liefde en passie terugvinden.
Met ongelofelijke smaakcombinaties.

THE BARTENDER’S CHOICE
12,50€

Bestel een cocktail op maat!
Vertel Maxime jouw favoriete smaken en hij tovert jou
een geweldige custom made cocktail tevoorschijn.
Zoet, bitter, exotisch, complex, krachtig, light, spicy,
... you name it & Max will mix it.

The Classics
Op zoek naar een classic cocktail? Dit kan nog steeds.
Onze bartender maakt deze graag voor je klaar.

10,00€

Alcoholvrije cocktails
Vertel ons je favoriete smaken en wij verrassen je met
een alcoholvrije cocktail op maat.
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