
 

Verse jus d‘orange     4.5

Matcha Orange      5
Verse jus d’orange, matcha 

Over de Rooie sap     5
Rode biet, rode peper, blauwe druif, wortel, appel

Wil joe Wortel sap      5
Verse gember, appel, wortel, citroen

Gimber shot        4

Mineraalwater plat          2.5
Mineraalwater sprankelend         2.5
Mineraalwater plat XL      5.5
Mineraalwater sprankelend XL     5.5

Cola        2.6
Cola zero       2.6
Fanta orange       2.6
Sprite         2.6
Fuze Tea sparkling      3.1
Fuze Tea green      3.1

Natural tonic      3.4
Elderflower tonic       3.4
Rhubarb tonic      3.4
Ginger ale       3.4
Bitter lemon       3.4
Appelsap        3.1
Chocolademelk       3.1 
    

K O U D E   D R A N K E N

V E R S E   S A P P E N

C H E E R S !
 

@llev_middelharnis 

Silver Ocean Seltzer GrapefruiT    4.5

Silver Ocean Seltzer Cherry      4.5

Hard seltzer is een licht-alcoholische drank bestaande uit  
bruiswater, neutrale alcohol en aroma’s met een fris & fruitige  
smaak. En ook nog eens minder calorieën, geen suikers of  
koolhydraten.

H A R D   S E L T Z E R S

Al onze dranken worden met zorg en vers bereid 
Dat kost  a l  onze aandacht en soms wat t i jd.

Gin & Tonic HAVN Bangkok  12 
Gember - Rode peper - Ginger ale

Gin & Tonic HAVN Antwerpen  12 
Anijs - Frambozen - Rhubarb tonic

Gin & Tonic Mandarino   12 
Kaneel - Sinaasappel - Mandarino

Gin & Tonic Ultra Pure   12 
Komkommer - Limoen - Elderflower tonic

Gin & Tonic Fine Sloe   12 
Frambozen - Limoen - Lemon tonic 

Limoncello Spritz    6.5 
Limoncello - Cava - Bruiswater

Aperol Spritz    6.5 
Aperol - Cava - Bruiswater

Rosé Spritz      6.5 
Willems Wermoed Rosé- Cava - Bruiswater
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Cuba Libre 2.0     9 
Anejo rum - Cola - Limoen

One Eyed Rebel     9 
One Eyed Rebel rum - Pineapple mixer - Sinaasappel

Batanga       9 
Tequila - Cola - Munt - Limoen

    

Ruby   |  Port     4.5 

De kleur van robijnen, een volle smaak en ook nog  
eens lekker zoet, met deze port zit u wel goed. 

Tawny   |  Port     4.5 

Deze port is taankleurig, complex en de smaak is  
zacht, is dit de port waar u op wacht? 

Gerard  Bert rand R ivesa l tes   |  Rood 4.5

Deze dessertwijn schittert in het glas in een robijn- 
rode kleur met violette reflecties. De aroma’s van  
zoete gerijpte kersen, bramen en zwarte bessen.  
Deze fruitige noten worden afgerond met een  
vleugje kruidige karamel.   

Deak in  Muscato   |  Wit   4.5
Een lekkere zoete aanzet met smaken van verse  
druiven en fruit met sappige frisse zuren in de afdronk.

L imonce l lo             4 

Dit zoete likeurtje ligt op z’n gemakje in de vriezer  
te chillen en is bienea bevrowze op z’n best. 

Diverse  Grappa ’s    6.5
Vraag onze grappa specialist voor de lekkerste.

Peroni  |  Pilsener 5.1%        3.9 
Peroni Nastro Azzurro betekent letterlijk “Blauw Lint”.   
De smaak lijkt wat moutig maar eindigt in kruidige  
accenten. De afdronk heeft een fijne bitterheid.

Viven Champagner Weisse  |  Soepel & Subtiel 4.8% 4
Verfrissend in de mond gevolgd door een zachte  
afdronk. De ongekroonde koning van het aperitief. 

Gulpener Ur-Weizen  |  Wit & Fris 5.3%      4
Dit witbier bekent kleur. Dankzij koriander en sinaas- 
appelschil vindt deze viergranen sensatie de perfecte  
balans tussen fris, zoet en zuur. 

Viven Blond  |  Soepel & Blond 6.1%      4  
Hooiachtig, intenties van groene appeltjes. Notie  
van honing, boterachtig met accenten van perzik  
en passievruchten. 

Duvel  |  Krachtig & Blond 8.5%       4.5
Dit prachtige blonde bier met volle witte schuimkraag  
is elke keer weer een ware traktatie. Dit zware bier is  
uiterst doordrinkbaar en dat blijft oppassen, want  
‘het is een echte Duvel’.

Viven New England IPA  |  Krachtig & Fris 4.1%          4
Ons antwoord op de laatste nieuwe hype binnen de ipa  
stijl. Abrikoos en perzik, samen met de gekozen hoppe  
zorgen voor een ware smaakbeleving! 

Gulpener Sterk Rogge Tripel 8.5%                  4
De lokale boer Felix Huntjes heeft gezorgd voor een  
bier met een volmoutig, fruitig & licht pikant karakter. 

Viven Bruin |  Donker & Rijk 7.5%      4
Gebrande mouten en lekkere chocolade tinten, nuances  
van caramel en mokka. De balans tussen bitter en zoet! 

Silly Kriek  |  Fris & Fruitig 5.0%       4.5
Harmonieuze mix van witbier en kersensap. 

Zwarte Ruiter Pils  |  Alcoholvrij  0,3%    3.9 

Een overheerlijk alcoholvrij pils mét smaak! 

Viven Nada Ipa  |  Alcoholvrij  0,3%     4
Nada, niks, nul. Een IPA zoals hij hoort te zijn, maar dan  
zonder alcohol.  
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El  Convert ido  Organ ic    4         20
Verdejo  |  Spanje, La Mancha 
Een sappig, frisse wijn met wit fruit in de smaak. Een  
heerlijk fruitig glas waar u snel een 2e glas van wenst  
te bestellen! 
 
Deak in      4.1      21 
Chardonnay  |  Australië, Red Cliffs     

Heerlijk tropisch fruit spat het glas uit. Een mediumvolle  
wijn met een klein vetje in de afdronk. 
 
Domaine  Gu i l l aman   4.3      22 
Colombard, Sauvignon Blanc  |  Frankrijk, Gascogne  

Een zalige blend van twee druivenrassen: Colombard  
geeft wat exotisch en de body. Sauvignon blanc zorgt  
voor de mooie zuren en de frisheid. Een ideale  
combinatie! 

Bel levaux      4.8      24 
Chardonnay  |  Frankrijk, Languedoc-Roussillon    

Mag het wat krachtiger zijn? Dit is een chardonnay  
met power! Deze houtgelagerde wijn heeft veel boter  
en vanille in de smaak. Een heerlijk romig glas.
 
Ponte  De l le  Venez ie  doc   4.8      24 
Pinot Grigio  |  Italië, Veneto  

Heerlijk sappig wit fruit en een mooie kruidigheid.  
Onze Italiaanse allemansvriend!
 
Bon Courage    5         26 
Sauvignon Blanc  |  Zuid Afrika, District Robertson  

Een fles vol geluk, met deze wijn kan je dag niet meer  
stuk. Appel, vijgen, kruisbessen en tropisch fruit zorgen  
voor een knisper frisse, delicate wijn.

Ries l ing  Stump Jump   6.5      30 
Riesling |  Australië, Mc Laren Vale 

Smaakt zoals hij ruikt, tropisch met een hint van  
guave citrus lemon orange honing karakter. Zeer  
smaakvolle Riesling
 
Coppola  D iamond Co l lect ion  7         36 
Chardonnay  |  Amerika, Californië  

Een wijn waar je uren van kan genieten. Tonen van  
toast, vanille en boter maken dit een krachtige wijn.  
Oh My God! Jaja, die Amerikanen kunnen er wat van. 

Henr i  Bourgeo is  Les  Baronnes  7.5      40 
Sancerre Blanc  |  Frankrijk, Loire  

Het toonbeeld van een klassieke Sancerre, goed  
getypeerd voor de Sauvignon Blanc, in een bijzondere,  
mond vullende en krachtige stijl. 

El  Convert ido  Organ ic    4         20 
Tempranillo  |  Spanje, La Mancha  

Een fruitgedreven Tempranillo. Veel rijp rood fruit,  
een klein zoetje in de smaak en een fijne zachte  
afdronk. Daar houden wij van!

Deak in      4.1      21 
Cabernet Sauvignon  |  Australië, Red Cliffs  

Een behoorlijk volle wijn, krachtig, maar ook heerlijk  
fruit als bessen, pruimen gevolgd door zachte tannines na.  

Gui l l aume     4.1      21 
Merlot  |  Frankrijk, Languedoc-Roussillon

Een glas geurend naar rijpe kersen en marsepein,  
alleen dat al is een goede wijn. Maar de volle smaak  
is fruitig en zacht, vandaardat deze fonkelende wijn  
naar je lacht.  
 
Bon Courage Estate  Pepper  Tree  5         26 
Shiraz  |  Zuid Afrika, District Robertson  

Houdt u van een gecompliceerde wijn? Rijp zwart fruit,  
chocolade, mokka en specerijen, met deze wijn kunnen  
we u verblijden. 
  
Blauer  Zweige l t  qba  Organ ic  
‘K lass ik ’      5.5      29 
Zweigelt   |  Oostenrijk, Weinviertel  

Fris fruitige maar ook kruidige wijn met zachte tannines,  
geur van kersen, framboos met kaneel en peper. De smaak  
is donkerrood fruit en kruidig.

Montepu lc iano  d ’Abruzzo  doc  
‘Passof ino ’         6         30 
Montepulciano  |  Italië, Abruzzo    

Kruidige en krachtige rode wijn voor de liefhebber. Geur  
van pruim, zwarte bes, kersen, kaneel en jeneverbes.  
De smaak is filmend naar zwarte bessen, bosbessen,  
aromatisch en krachtig.

Vista Flores Catena Appellations 7         36 
Malbec  |  Argentinië, Mendoza  

Catena Zapata is hét wijnhuis die de Malbec-druif in  
Argentinië heeft geïntroduceerd. Zonder hen geen  
malbec uit Argentinië! Geconcentreerd zwart fruit,  
intens en krachtig, vanille en toast, een zalig glas.

Coppola  D iamond Co l lect ion  7         36 
Zinfandel  |  Amerika, Californië  

Francis Ford Coppola bleek niet alleen goed in het  
regiseren van films, ook van wijn heeft hij verstand:  
een wijn met een zwoele geur, peper, vanille, kersen  
én een buutegeweun intense smaak. En Cut!

Casa  Ro jo  Macho Man         7.5     38 
Monastrell  |  Spanje, Jumilla  

Een wijn met spierballen! Stoer, krachtig, met rood en  
zwart fruit, sappig en een vleugje hout. Deze wijn heeft  
alles, daar zou je toch voor vallen? 

         
  

Help ons & legit imeer NIX18.

Clobanel Pays d’Oc   4.1      21 
Grenache, Syrah  |  Frankrijk, Languedoc-Roussillon  

Een heerlijk levendige rosé, frambozen, bramen, bloemig  
en breed. Mondvullende en krachtige rosé en zeker verleidelijk.

11 Minutes            5.8      30 
Carménère, Corvina Veronese, Syrah  |  Italië, Veneto  

Op de fles een pracht van een etiket, net zo bijzonder  
als het bouquet: kersen, besjes, limoen en frambozen.  
Een schot in de roos! 

Coteaux d’Aix-en-Provence aop  
‘Chapelle du Seuil’     6       31 
Syrah, Grenache, Rolle, Cinsault  |  Frankrijk, Provence  

De d’Aix-en-Provence rosé zoals we hem kennen: geuren  
van rozenblaadjes, bosaardbeien en opwekkende grapefruit 
komen je tegemoet. Een delicate wijn met een frisse smaak  
met tonen van citrus en een lichte pittigheid. 
‘Beste rosé van het jaar 2022’

R O S ÉW I T T E   W I J N R O D E   W I J N

Champagne Tixier Carte Perle Brut                    60
Pinot meunier, Chardonnay, Pinot Noir  |  Frankrijk 

Deze fles heeft alles wat champagne tot champagne  
maakt, de diepe geur van brioche en bewaarfruit, van  
citrus en droogbloemen, van honing zelfs, ook al is hij  
droog. Zó moet het nou. Volgens Onno Kleyn is deze  
champagne een zoen van de meester en hij heeft deze  
onlangs beoordeeld met een 9.

Ponte Delle Venezie Spumante doc 4.8      25 
Pinot Grigio  |  Italië, Veneto  

Een heerlijke spumante cava gemaakt van Pinot Grigio.  
Een fijne geur van appel en peer, met op de achtergrond  
jasmijnbloesem. Heerlijk verfrissend!

Prosecco Spumante Rosé doc Brut ‘Fili’  6.8      29 
Glera & Pinot nero  |  Italië, Veneto  

Fruitige rosé bubbel met veel rood fruit in de neus,  
zacht van smaak.

Appalina Alcoholvrij   4      20 
Chardonnay  |  Italie  

Citrusvruchten en prachtige witte bloemen maken een intens  
bouquet. In harmonie door het romige, zachte, rijpe karakter  
en een lekkere fijne mousse. Ook nog eens alcoholvrij.
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