
COCKTAILS

BELLO LIMONCELLO               € 8
limoncello ∙ royal club tonic ∙
basil ∙ pomegranate seed ∙

HUGO                          € 8
prosecco ∙ soda water ∙ mint ∙ lime ∙
agroposta elderflower syrup ∙

APEROL SPRITZ                     € 6,25
prosecco ∙ aperol ∙
soda water ∙ orange ∙

MOJITO                      € 8,75
bacardi carta blanca ∙ lime juice ∙
sugar syrup ∙ soda water ∙ mint ∙

BLOODY MARY              € 9
ketel 1 vodka ∙ celery ∙ tomato juice ∙ 

MARGARITA                                              € 8,75
olmeca tequila ∙ triple sec ∙ lime juice 

MOSCOW MULE              € 9 
ketel 1 vodka ∙ ginger ∙ mint ∙
fever tree ginger beer ∙ lime juice ∙

GIN & TONIC’S  
bombay sapphire               € 7,5
royal club tonic ∙ lemon ∙
hendriks                                        € 10 
fever tree elderflower tonic ∙
cucumber ∙
hermit                                        € 11 
fever tree mediterranean tonic ∙
junipers ∙ rosemary 

ESPRESSO MARTINI              € 8,75
kahlua ∙ ketel 1 vodka ∙ espresso

VIRGIN               €5,5
(lemon/raspberry/elderflower)
agroposta lemonade ∙ soda water ∙
mint ∙ lemon ∙

JAUME SERRA CAVA BRUT                € 5  

GRAHAM’S FINE WHITE PORT                € 4,25
GRAHAM’S FINE RUBY PORT                € 4,25

SHERRY DOMECQ medium dry                 € 4,25 
SHERRY TIO PEPE palomino fino          € 4,25

MARTINI BIANCO                  € 4,25 
MARTINI ROSSO              € 4,25

PERNOD            € 4,25

              LEKKER! 
BURSCHIK, VERMOUTH, ecologico, bio        € 5 
vermout is hip. en zeker als het eeuwenoude 
familierecept met alleen maar biologische

ingrediënten wordt gemaakt. het schijfje 
sinaasappel en (alle) olijfjes op een stokje 
maakt dit fijne aperitief compleet.

JONGE JENEVER ketel1                  € 3,5 
OUDE GRAANJENEVER rutte & zn         € 4,75

ApEritifs

              NIEUW! 
VIPER HARD SELTZER                € 5,25 
de nieuwe trend, overgewaaid uit de vs. bruiswater 
gemengd met alcohol (4%) en een frisse fruitsmaak. 
speciaal voor de bewuste genieter.



LA GRANDE MOUSTACHE,           € 4,25 / 21,25
CHARDONNAY, FRANKRIJK 
deze wijn zorgt ervoor dat je elke 
borrel of maaltijd met opgeheven 
snor doorkomt. vol van smaak, maar 
toch elegant en fris.
 
MARIUS BLANCO, VERDEJO &    € 4,75 / 22,75
SAUVIGNON BLANC, SPANJE 
knisperend fris; veel geuren en smaken van 
citrus fruit, passievruchten en limoen. 
een licht sprankeltje met veel citrus en 
wit fruit als appel, peren, meloen en limoen. 
fantastisch aperitief, zo eentje waar je na 
1 glaasje toch maar een fles bestelt.

IL CIGNO, PINOT GRIGIO,  ITALIË      € 5 / 25
pinot grigio in het italiaans is pinot gris 
in het frans. oorspronkelijk een franse 
druif die italië pas echt op de kaart zet. 
een heerlijke wijn om zo te drinken, zonder 
iets erbij, maar heeft ook genoeg body om 
te combineren met de caesar salad of het plateau 
madame moustache.
 

WIT PER GLAS

LA GRANDE MOUSTACHE          € 4 / 20
CABERNET SAUVIGNON, FRANKRIJK 
alleen al de geur van deze wijn laat 
alle snorharen recht overeind staan 
van blijdschap. de smaak van rijpe blauwe 
bessen en kersen maken deze kruidige wijn 
een feestje om te drinken.
   
EPICURO, NERO D’AVOLA,     € 4,75 / 23,75
ITALIË     
een robuuste wijn die toch opvallend 
zacht is. dit zijn de kenmerken van de 
nero d’avola. een typisch inheems ras 
waar sicilië patent op heeft. een 
heerlijke doordrinker!

ROOD PER GLAS

ROSE PER GLAS

CAZAL VIEL ROSE                         € 4,25 / 21,25
SYRAH & cinsault, spanje 
rose wordt gemaakt door witte en rode wijn 
te mengen? nee hoor! rose is in principe rode 
wijn. maar dan gemaakt als een witte. deze lichte 
goedgemaakte wijn is een aanrader, droog en 
perfect voor de borrel.



MASCA DEL TACCO RO’SI,      € 36
PINOT NERO ROSATO, ITALIË   
deze ro’si is een plaatje; prachtig intens 
zalmroze van kleur. in de geur een breed

scala aan indrukken van rood fruit, rozen, 
jam en iets van grapefruit. de smaak is 
zeer verrassend, zacht en fris met veel 
fruit van onder andere frambozen, 
aardbeien en besjes.  

ROSE PER FLESBUBBELS

JAUME SERRA CAVA BRUT   
GLAS € 5                 FLES € 25
deze jaume serra is een feestje om te drinken. 
en tenslotte is het elke dag tijd voor 
een feestje, toch?

MONOPOLE, HEIDSIECK & CO,      € 55
CHAMPAGNE   
de fijne belletjes dansen in je glas. 
de verleidelijke zachte mousse kust je mond. 
en het zoete, gele fruit nodigt je uit voor 
nog een slok...



MARKUS MOLITOR, RIESLING,       € 37,5 
DUITSLAND     
de riesling kent een mineraal karakter in 
combinatie met rijp fruit. een subtiel zoetje 
is mooi in balans met de crispy zuren. 
absolute aanrader! heel anders dan wat 
de meesten van een duitse wijn verwachten.
  

STEININGER, GRUNER VELTLINER,        € 32,5
OOSTENRIJK   
deze unieke druif wordt nergens ter 
wereld aangeplant, alleen in oostenrijk. 
een zeer fruitige en klassieke wijn met 
zachte zuren en een vleugje peper.

YALUMBA THE Y SERIES, VIOGNIER,      € 29 
AUSTRALIË     
uitbundige smaken van ananas, abrikoos, 
stemgember en lychee. deze elegante wijn 
met lange afdronk is ‘vegan’. huh? zal je 
denken… ja, een heleboel wijnen zijn 
inderdaad niet geschikt voor herbivoren. 
deze wel, voor 100%.

RETAMO, CHARDONNAY,                 € 27,5
ARGENTINIË   
aangenaam zacht met een krakend 
helder zuurtje. verfijnd met een licht 
botertje. binnen een paar jaar van populairste meis-
je van de klas naar bijna outcast. lastig 
om druif te zijn en chardonnay te heten. 
zo onterecht!  

L’AVENIR, CHENIN BLANC,        € 39
ZUID-AFRIKA     
een franse wijnmaker in zuid-afrika, 
stellenbosch. en dat proef je.. 
vol van smaak en hout gelagerd. voor dit 
oogstjaar profiteerden de wijnstokken 
van zeer geschikte omstandigheden. de 
druiven zijn in verband met het uitstekende 
weer een maand eerder geoogst dan 
gebruikelijk. deze wijn moet wel goed zijn.  

LIRAC BLANC LOU CAMINÉ                 € 35 
FRANKRIJK 
volle wijn met frisse aroma’s elegant, zijdezacht 
en met een lange afrdronk met tonen van vanille. 
combineer met onze sliptongetjes 
of tarbot a la meunière  .

WIT PER FLES



TATOR, PRIMITIVO        € 45
PUGLIA, ITALIË  
deze krachtige druiven in combinatie met

de oude stokken zorgen voor een prachtwijn.
de rijping op open eiken vaten maakt de wijn

vol en krachtig met zijde zachte tannines.

FARINA, VALPOLICELLA RIPASSO             € 37,5
CLASSICO SUPERIORE DOC, ITALIE
is een hele mond vol, dansende kersjes en 
lichtvoetig bosfruit, prachtige zuren on top. 
lekker bij ons rood vlees met knoflookjus. het 
wijnhuis farina staat bekend om haar amarone 
wijnen. ripasso ontstaat als amarone druivenschil-
len worden toegevoegd aan de wijn en hierdoor 
opnieuw gaat vergisten

TSANZIANA, PINOT NOIR                  € 25
ROEMENIË
roemenie nieuw? niet echt.. de legende gaat dat 
wijngod bachus hier zijn jeugd heeft doogebracht. 
een wijn met een opegewekt karakter, die je heb 
best lichtjes gekoeld drinkt bij de rorrel. of onze 
gegrilde groenten salade. 
super prijs-kwaliteit.

ESTATE ERRÁZURIZ SERIES,      € 27,5
CARMENÈRE, CHILI   
de carmenère liet zich niet temmen door de 
fransen en gedijt het best aan de andere

kant van de oceaan. een stoere eetwijn met 
smaken van witte peper, chocolade en tabak. 
sappige tannines gevolgd door een lange 
afdronk van rood fruit. echt een wijn om je 
tanden in te zetten. 

RETAMO, MALBEC, ARGENTINIË             € 27,5
van oorsprong een franse druif die

helemaal ingeburgerd is in argentinië.
zo goed zelfs dat deze malbec extreem

fruitig en vol is. klein beetje pit

verkregen door 12 maanden rijping op

frans eiken. match made in heaven met

onze steaks.

LA DONCELLA DE LAS VIÑAS,                € 28,75
TEMPRANILLO, SPANJE
deze biologische wijn heeft het

geitenwollensokken imago definitief

achter zich gelaten. levendig, zuiver

en stoer past beter bij deze dame.
graag horen wij of u haar net zo

lekker vindt als wij.

ROOD PER FLES



bij het dessert

PX PASTORA SHERRY      € 5
NORTON COSECHA TARDIA     € 5
VAN KLEEF LIMONCELLO        € 4
GRAHAM’S AGED TAWNEY 10 years     € 6,5
GRAHAM’S FINE RUBY      € 4,5

Cognac

COURVOISIER VSOP     € 6,5
REMY MARTIN VSOP     € 7,5
MARTELL VS      € 6
JOSEPH GUY VS      € 5,5 

Whisky’s

GLENMORANGIE SINGLE MALT     € 7,75
DALWHINNIE 15 years               € 7,75 

FAMOUS GROUSE                 € 4,75
JAMESON        € 4,75
JACK DANIELS        € 4,75

Gedistilleerd

BACARDI CARTA BLANCA RUM     € 4,75
HAVANA CLUB 7 YEARS                € 5,75
RAMMSTEIN RUM       € 7,75
MALIBU RUM       € 4,75
HERMIT GIN        € 6,5
BOMBAY SAPPHIRE GIN      € 5
HENDRICK’S GIN        € 6
KETEL 1 VODKA        € 4,75
CAMPARI        € 4,5
SALMARI          € 4,75
OLMECA TEQUILA                                     € 4,75

Armagnac &
Calvados

CALVADOS DUPONT ORIGINAL            €6,75 
ARMAGNAC                                              €6,75 

Likeuren

LICOR 43              € 4,75
AMARETTO              € 4,75
SAMBUCA               € 4,75
BAILEYS              € 4,75
FRANGELICO             € 4,75
COINTREAU              € 4,75
DRAMBUIE              € 4,75 
GRAND MARNIER              € 4,75 
KAHLUA              € 4,75 
TIA MARIA              € 4,75 
VAN KLEEF LIMONCELLO            € 4,75 
VAN KLEEF GEMBER            € 4,75

BIEREN

KORNUIT VAASJE 0,25 LT             €3 
KORNUIT FLUITJE  0,20 LT            € 2,75
KORNUIT PUL 0,5 LT             € 5,75

GROLSCH WEIZEN     €4
GROLSCH GROLSCH 0.0    €3,5
GROLSCH WEIZEN 0.0    €3,75

GRIMBERGEN BLOND    €4
GRIMBERGEN DUBBEL              €4,5 
GRIMBERGEN TRIPEL    €4,75

MEANTIME IPA                          € 4,5

CORONA               € 5,25
LA CHOUFFE              € 5,25
DUVEL               € 4,75
WISSELBIERTJE             € ....



Frisdranken 

PEPSI                            €2,95
pepsi max         €2,95
 
SOURCY ROOD                  €2,95
sourcy blauw       €2,95
SOURCY PURE RED 0,75 l               €5,75
sourcy pure blue 0,75 l     €5,75
 
LIPTON ICE TEA                      €2,95
lipton ice tea green      €2,95

SISI SINAS                                            €2,95
SEVEN-UP                                €2,95
RIVELLA                                       €2,95

FEVER-TREE        €3,75
gingerbeer

elderflower tonic water

mediterranean tonic water

ROYAL CLUB TONIC                   €2,95
ROYAL CLUB BITTER LEMON                   €2,95

ROYAL CLUB CASSIS                   €2,95

LEKKER
AGROPOŠTA LIMONADESIROOP     €3,5 
handgemaakt | laag in suiker| 
natuurlijke ingrediënten | handgeplukt | 
geen kunstmatige toevoegingen |
wij serveren de smaken; 
Citroen, Framboos of Vlierbloesem 
geserveerd in een stijlvol sachet met 
munt en citroen

ROYAL CLUB TOMATENSAP      €3,5 
APPELSAP                                €2,95
APPELSAP SPRITZ       €3,5
VERSE JUS D'ORANGE              €4,5
VITAMINEBOM        €5 
VOLLE MELK                        €2,50
CHOCOMEL                                €2,95

 

Warme Dranken
 
bij madame moustache drink je een kopje koffie 
van mocca d’or. onze sulawesi kalosi is een 
single orgin koffie uit indonesië bestaande uit 
100% arabica bonen. de smaak is uitgesproken en 
kruidig met nuances van hout, truffel, cacao en 
peper: een bijzondere mix.
 
KOFFIE                                        €2,75
CAPPUCCINO                                              €3 
ESPRESSO                                  €2,75 
DUBBELE ESPRESSO                €4,25
MACCHIATO              €2,75
KOFFIE VERKEERD                                  €3,25
LATTE MACCHIATO                   €3,50
 
havermelk                                    +€0,5
alle koffie varianten kunnen ook decafé

 
BETJEMAN & BARTON THEE      €3
VERSE GEMBERTHEE            €3,5
VERSE MUNTTHEE                  €3,5
 
WARME CHOCOMEL                €2,95
met slagroom                  +€0,5

ROOD PER FLES


