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Koffie 2,70
Café crème

Espresso 2,70
De Italiaanse klassieker

Thee 2,70 
Keuze uit diverse soort melanges gedroogde thee

Cappuccino 2,80
Drie gelijke delen van espresso, melk en melkschuim

   Met siroop, keuze uit: + 0,30 
   Chocolade, vanille, hazelnoot, karamel, brownie of apple pie

Latte Macchiato 3,10
Stijlvolle lagen van melk en espresso

   Met siroop, keuze uit: + 0,30 
   Chocolade, vanille, hazelnoot, karamel, brownie of apple pie

Chai thee 2,90 
Thee met de kruidigheid van Chai

Chai Latte Macchiato 3,40 
Stijlvolle lagen van melk en espresso,
gecombineerd met de kruidigheid van Chai 

Flat white 3,30 
Dubbele ristretto met gestoomde en schuimende melk

Verse munt thee 3,40 
Verse muntbladeren, geserveerd met honing

Verse gember thee 3,40 
Gember, kaneel en sinaasappel, geserveerd met honing

Verse citroen thee 3,10 
Citroen en tijm, geserveerd met honing 

Warme chocolademelk 3,00 
Met slagroom +0,25



Koffie ‘De Sevewaeg’ 7,00 
Met Stoere Aezel (huisgemaakte kruidenlikeur),
slagroom en bonbons

Créme brûlée cappuccino 3,75 
Cappuccino met vanillesmaak en een krokant laagje
van gekarameliseerde suiker

Créme brûlée latte 4,10 
Latte Macchiato met vanillesmaak en een krokant laagje
van gekarameliseerde suiker

Nutella hazelnoot latte 4,10 
Een heerlijke romige latte met Nutella hazelnootpasta, 
hazelnootsiroop en hazelnootcrumble 

Irish Coffee 7,00 
Met Jameson Irish Whiskey

Baileys Coffee 7,00 
Met Baileys

French coffee 7,00 
Met Grand Marnier

Spanish coffee 7,00 
Met Tia Maria of Licor 43

Italian coffee 7,00 
Met Amaretto

Frappuccino 4,95 
IJskoffie met slagroom en karamel topping

Affogato 4,10 
Espresso gezet over een bolletje vanille roomijs



Coca-Cola (regular) 2,70 
Dé bekendste koolzuurhoudende frisdrank

Coca-Cola Zero 2,70 
Dé bekendste koolzuurhoudende frisdrank, suikervrij

Mineraalwater naturel 2,70 
Mineraalwater koolzuurvrij

Mineraalwater sprankelend 2,70 
Mineraalwater koolzuurhoudend

Sinas 2,70
Koolzuurhoudende frisdrank met sinaasappelsmaak

Sprite 2,70
Koolzuurhoudende frisdrank met citroen- en limoensmaak

Lipton Ice Tea Lemon 2,95 
Koolzuurhoudende frisdrank met thee-extracten

Lipton Ice Tea Green 2,95 
Koolzuurhoudende frisdrank met thee-extracten

Cassis 2,95
Koolzuurhoudende frisdrank met de smaak van zwarte bessen

DubbelFrisss 2,95 
Koolzuurhoudende frisdrank met appel-perziksmaak

Ginger Ale 2,95 
Koolzuurhoudende frisdank met gembersmaak.

Bitter lemon 2,95
Koolzuurhoudende frisdrank met een bittere citroensmaak

Tonic 2,95
Koolzuurhoudende frisdrank met een uiterst bittere smaak

Rivella 2,95 
Koolzuurhoudende frisdrank met natuurlijke ingrediënten
Keuze uit original of cranberry

Red Bull 3,25
‘s Werelds populairste energiedrank



Verse jus d’orange 3,40
Versgeperst sinaasappelsap

Appelsap 3,10
100% sap gemaakt van diverse appelsoorten

Jus d’orange 2,95
100% sap, 100% verfrissend

Tomatensap 2,95
Sap verkregen uit tomaten, naar wens te drinken
met tabasco of peper

Fristi 3,00
Yoghurtdrank met de smaak van diverse soorten rood fruit

Chocomel 3,00
Romige en intense smaak van pure chocolade

Melk 2,90
“De witte motor”







Zoete witte wijn 3,75 glas / 19,00 fles
Frisse zoete wijn geserveerd met of zonder ijs.

Aperol Spritz 4,95 glas
Italiaans aperitief met een smaakcombinatie van
zure sinaasappel, gentiaan, rabarber en cinchona.

MVSA Cava Brut 14,75 (37,5cl) / 27,25 (75cl)
Strogele kleur met groene tonen. Aroma’s van rijpe meloen, 
banaan en vooral groene appel. Droge, pittige en fruitige 
smaak met mooie frisse zuren in de afdronk. (11,5%)

Brut Impérial 90,00 (75cl)
Wereldwijd is de Brut Impérial de meest verkochte en 
bekendste champagne. Constant van hoge kwaliteit, 
open en toegankelijk in stijl, verfijnd en exclusief in 
uitstraling. (12%)

Ice Impérial 110,00 (75cl)
’s Werelds eerste champagne die alleen op ijs kan 
worden gedronken. Door sensaties van heldere 
frisheid en krachtige tropische fruitaroma’s blijft de 
smaak, dankzij een rijke blend, optimaal behouden bij 
toevoeging van ijs. (12%)

Moët & Chandon



Gordon’s London Dry of Pink Gin 8,25
Met Mediterranean Tonic Water 

Tanqueray London Dry Gin 9,00
Met Premium Tonic Water

Bobby’s Schiedam Dry Gin 11,50
Met Premium Tonic Water

Wilderen Double Gin 13,75
Met Elderflower Tonic Water

Bombay Sapphire Gin 9,00
Met Mediterranean Tonic Water

Bombay Sapphire East Gin 10,00
Met Elderflower Tonic Water

Hendrick’s Gin 11,75
Met Elderflower Tonic Water

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin 12,75
Met Premium Tonic Water

Seedlip Grove 42 alcohol free G&T 9,50
Met Elderflower Tonic Water



Brand Lentebock (seizoen) 4,75 (30cl) 
Bock – Goudbruin van kleur, fruitig en heerlijk fris. (6,5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Dubbelbock (seizoen) 4,75 (30cl) 
Bock – Diep roodbruin bier van hoge gisting en 
dubbellange rijping. (7,5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Winterbock (seizoen) 4,75 (30cl) 
Bock – Donkerrood/robijnrode kleur. Zoetkruidig en 
verwarmend van smaak. (7,5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Tripel Karmeliet 5,75 (33cl)  
Tripel – Krachtige smaak, tinten van perzik en banaan. (8,4%)

-Brouwerij Bosteels, BE-

La Trappe Witte Trappist 4,75 (30cl) / 6,50 (50cl) 
Witbier – Verfrissend met tinten van citrus. (5,5%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

Paix Dieu 6,60 (33cl)  
Tripel - Een zachte en smeuïge tripel met een vol karakter. 
Om de ziel van de abdij in het bier te laten voortleven wordt 
het bier alleen bij volle maan gebrouwen. (10%)

-Brasserie Caulier, BE-

Guinness Draught 6,95 (50cl)  
Stout – Moutig, romig en bitter. (4,2%)

-Guinness, IE-

La Trappe Dubbel 4,75 (25cl)  
Dubbel – Aromatisch en karamelachtig karakter. (7%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

Affligem Blond 4,75 (33cl)
Blond – Zacht en rijk van smaak. (6,7%)

-Brouwerij Affligem, BE-

Brand IPA 4,75 (30cl) 
IPA – Fruitig in smaak met citrustonen. (7%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Weizen 4,60 (30cl) / 6,25 (50cl)
Weizen – Een Limburgse Weizen, gebrouwen volgens
traditioneel Beiers recept. Heerlijk fris met een zachte afdronk. (5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Krachtig blond 4,60 (30cl) 
Sterk Blond – Zacht, fruitig en vol van smaak. (7,8%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand Pilsener 2,70 (22cl) / 3,00 (25cl) / 5,75 (50cl) 
Pilsener – Geraffineerde smaak met hopbitterheid. (5%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-



Blonde’n Aezel 4,95 (30cl)  
Blond – Een echte allemansvriend, 
speciaal gebrouwen voor de Sevewaeg. 
Een fris blond bier met fruitige tonen van
o.a. banaan en citrus. (6%)

-De Sevewaeg, NL-

Baptist Wit 4,50 (33cl)
Witbier – Een klassiek witbier gebrouwen van tarwe. 
Licht, verfrissend met een toets van kruiden. (5%)

-van Steenberge, BE-

Erdinger Weissbier 5,50 (50cl)
Hefeweizen – Fris met tonen van tarwe en kruidnagel. (5,3%)

-Erdinger Weissbräu, DE-

Paulaner Weissbier 5,50 (50cl)
Hefeweizen – Zacht met tonen van gist en banaan. (5,5%)

-Paulaner Brauerei, DE-

Franziskaner Weissbier 5,70 (50cl)
Hefeweizen – Sterke banaanaroma’s en citrus in de afdronk. (5,5%)

-Spaten-Franziskaner-Löwenbräu-Gruppe, DE-

Weihenstephaner Vitus 6,00 (50cl)
Weizenbock – Romig, zijdezacht met een frisse afdronk. (7,7%)

-Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, DE-







Kessel Blondj 6,10 (33cl) 
Blond – Volle smaak met een frisse afdronk. (4,8%)

-Casle Bier, NL-

Superbia 7,40 (33cl) 
Blond  – Dit strogele bier is een smaakbom!
Pompelmoes, lychee, passievrucht en andere overrijpe
tropische vruchten. Een ideale dortslesser. (7%)

-The Brew Society, BE-

Koning Honing 6,50 (33cl) 
Blond – Niet extreem zoet, stroperig of zwaar. Wil je meer 
karakter, maar geen tripel: neem deze koning! (7,5%)

-SNAB Bierbrouwers, NL-

Martha Sexy Blond 6,25 (33cl) 
Zwaar blond  – Een bier met een volle smaak, 
verfijnd aroma en een subtiele bitterheid. 
Toetsen van wit gedroogd fruit en kruidnagel. (8%)

-The Brew Society, BE-

Leffe Blond 4,50 (30cl) 
Blond – Elegant, zacht en fruitig. In de pittige afdronk
vind je een toets van sinaasappelbitter. (6,6%)

-Abbaye de Leffe, BE-

La Chouffe Blond 5,40 (33cl)
Sterk Blond – Het originele bier met de kabouter.
Licht hoppig, dorstlessend en vol karakter. (8%)

-Brasserie d’Achouffe, BE-

SchuppenBoer Grand Cru 6,05 (33cl)
Sterk Blond – De smaak is moutig zoet, met een tint van 
sinaasappel en abrikoos en heeft een milde kruidigheid
in de afdronk. (10%)

-Brouwerij het Nest, BE-

Kotmadam 6,40 (33cl)
Blond – Mooie hoptoetsen, een zachte nasmaak en makkelijk
te drinken.”Tis just een ingelke dat up eu tong pist!” (6%)

-Brouwerij Broeder Jacob, BE-

Hopus 5,25 (33cl)
Sterk blond – De geur is grazig, citrus en fruitig.
Lekkere bittere afdronk maar niet overheersend. (8,3%)

-Brasserie Lefebvre, BE-

De Tempelier 5,60 (33cl)
Blond – Dit blond bier is zacht, fruitig en fris van smaak. (6%)

-Brasserie du Bocq, BE-

Nog Eendje 5,95 (33cl) 
Blond – Een blond, fruitig bier met karameltonen en frisse 
hoppen. En nog eendje? Nog eendje dan! (6%)

-BIRD Brewery, NL-

Porno Blond 6,25 (33cl) 
Blond – Een helder bovengistend bier met een lichte schuim-
kraag. Fris, zoet en soepel. Een tikkie ordinair. (6%)

-Brouwerij de Werf, NL-

La Guillotine 6,75 (33cl) 
Blond – Meergranen bier, zoet en intens van smaak. Hoge 
hop bitterheid. (8,5%)

-Brouwerij Huyghe, BE-



Cornet 5,60 (33cl)
Sterk Blond – Veel ‘body’ met smaken van eikenhout
door de lagering op eikenhouten vaten. (8,5%)

-Brouwerij De Hoorn, BE-

Wilderen Goud 5,50 (33cl)
Blond – Moutig met tonen van perzik en enige kruidigheid,
zacht en subtiel, rijk aan smaak en zeer goed doordrinkbaar. (6,2%)

-Brouwerij Wilderen, BE-

Duvel 5,60 (33cl)
Sterk Blond – Subtiele bitterheid, verfijnde smaak en
een onderscheidend hop-karakter. (8,5%)

-Duvel Moortgat, BE-

Delerium Tremens 6,10 (33cl)
Sterk Blond – De grijze fles verbergt een mysterie, te
ontdekken door de mensen die geen zwakte kennen. (8,5%)

-Huyghe Brewery, BE-

Gorden blond oak aged 6,20 (33cl)
Blond – Gerijpt in eiken vaten. Toetsen van vanille en de
aroma’s van rijpe vruchten. (8%)

-Brouwerij John Martin, BE-

Dorps Leven 6,30 (33cl)
Blond – Een mooi ‘doordrinkbaar’ blond bier van gerstemout 
en tarwemout. De honing en sinaasappelschillen zorgen 
voor een zoetfrisse smaak. (6,5%)

-Brouwerij Hert, NL-

Vliegend Varken 6,60 (33cl)
Blond – Lang gerijpt blond bier met een toets van banaan 
en ander zoet fruit. Krachtig en licht kruidig van smaak. (9%)

-Brouwerij Wolf, BE-

Wolf 7 5,95 (33cl)
Blond – Goudblond bier met in de geur vanille, witte peper 
en fruitige toetsen. Perzik en nectarine, zacht bitter. (7,4%)

-Brouwerij Wolf, BE-



Leffe Brune 4,50 (30cl) 
Dubbel – Met toetsen van koffie en chocolade is dit
zacht romige bier een ware klassieker. (6,5%)

-Abbaye de Leffe, BE-

Grimbergen Dubbel 5,10 (33cl)
Dubbel – Tonen van chocolade en toffee en
een ‘brandylike’ afdronk. (6,5%)

-Brouwerij Alken-Maes, BE-

Affligem Dubbel 4,75 (33cl)
Dubbel – Licht kruidig donker bier
met toetsen van karamel. (6,7%)

-Brouwerij Affligem, BE-

Geutpisser 6,40 (33cl)
Amber – Geroosterd mout, karamel en een subtiel fruitje. 
Donker en warm van smaak, met een heerlijk bittertje. (5,9%)

-Brouwerij Durs, NL-

Wolf 8 6,20 (33cl)
Dubbel – Nootachtig, gevolgd door chocolade impressies
en exotisch fruit. (8,5%)

-Brouwerij Wolf, BE-

Pauwel Kwak 5,25 (33cl)
Amber – Zachte en nougat-achtige start met zoethout
dat overgaat in gekarameliseerde banaan. (8,4%)

-Brouwerij Bosteels, BE-

Palm Spéciale 4,10 (25cl)
Amber – De geroosterde champagne-mouten geven
dit bier een mooie kleur, zonder zwaar te zijn. (5,2%)

-Brouwerij Palm, BE-

Oavendzunke 6,40 (33cl)
Amber  – Een Bière de garde ambrée, met 8 verschillende 
moutsoorten en met tonen van karamel. (7,4%)

-Hôrster Beer Brouwers, NL-



Affligem Tripel 5,10 (33cl) 
Tripel – Volmondig met nuances van
steenvruchten en citrus. (9%)

-Brouweij Affligem, BE-

Turf ‘n Surf 6,95 (33cl) 
Tripel – Een klassieke tripel met een rokerig karakter
en een vleugje zeezout. (8,5%)

-vandeStreek bier, NL-

Leffe Triple 5,45 (30cl) 
Tripel – Mooie balans tussen zoet en bittere smaken.
Heerlijke smaken van banaan, perzik, rijpe ananas met
een vleugje koriander en kruiden. (8,5%)

-Abbaye de Leffe, BE-

Tunus 6,60 (33cl) 
Tripel – Robuust en krachtig bier van hoge gisting. Vol 
moutzoet mondgevoel, gecombineerd met een fruitige frisse 
afdronk. (9%)

-Brouwerij de Werf, NL-

Bush Tripel 6,50 (33cl) 
Tripel – De uitgesproken aroma’s van gele vruchten zoals 
banaan en ananas. (10,5%)

-Brasserie Dubuisson, BE-

Road Trip 6,95 (33cl)
Tripel – Friskruidige goed doordrinkbare zoete tripel,
met een eigen twist. (8,5%)

-Davo, NL-

La Corne Triple 6,20 (33cl)
Tripel – Stevig bier met een uniek karakter. (10%)

-Brasserie d’Ebly, BE-

Non de Jus! 6,25 (33cl)
Tripel – Een cereal tripel met kamille, paradijszaad en
citroenschil. Gebrouwen met ontbijtvlokken (cereal) 
en een gisttype met droge afdronk. (8,8%)

-100 Watt, NL-

Waterloo Triple Blond 5,90 (33cl)
Tripel – Aroma’s van groene appel.
En is een fris bitter bier. (8%)

-Brouwerij Waterloo, BE-

Gouden Carolus Tripel 5,75 (33cl)
Tripel – Gebrouwen met de beste rijpe gerst en
hop, om zoveel mogelijk aroma te behouden. (9%)

-Brouwerij Het Anker, BE-

SchuppenBoer 5,95 (33cl)
Tripel – Volmondig bier met een fruitig aroma door
toevoeging van koriander en het gebruik van Cascade. (8%)

-Brouwerij Het Nest, BE-



't IJ IPA 6,75 (33cl) 
IPA – Hoppig bier met aroma’s van bloemen en grapefruit. (6,5%)

-Brouwerij ’t IJ, NL-

FF Lekker met je bek in het zonnetje 7,20 (33cl) 
Session Pale Ale  – Een heerlijk fris lekker bier. 
Fruitige aroma’s van citrusfruit en tropisch fruit. (3,6%)

-Het Uiltje, NL-

Mooie Nel North Sea IPA 6,10 (33cl) 
IPA – Dit hoppig amber kleurig bier is vernoemd naar
een meer tussen Spaarndam en Haarlem. (6,5%)

-Jopen, NL-

Bird of Prey 6,75 (33cl) 
IPA – Een hoppig en toch kick-in-the-face biertje. 
Niet té bitter en heeft een mooi palet van citrus,
vers fruit en kruiden. (5,8%)

-Het Uiltje, NL-

Vink Heerlijk 6,40 (33cl) 
IPA – Licht bittere, fruitige IPA, gebrouwen met veel 
roggemout. Blond bier met een volle body, mooie 
bitterheid en een geur vol tropisch fruit. (6,2%)

-BIRD Brewery, NL-

Shelby 6,95 (33cl) 
IPA – Het officiële bier van Peaky Blinders de tv-serie.
De geur van steenfruit en rode bessen. De smaak is
citrusachtig met een toegankelijke bitterheid (5%)

-Thornbridge Brewery, UK-

Blurry Vision 6,95 (33cl) 
NEIPA – Een super aromatische Hazy IPA!, Met smaken van 
perzik, ananas en citrusvruchten. Fluweelzachte body. (6,5%)

-BRLO Berlin craft beer, DE-

Doerak 6,10 (33cl) 
IPA – Een verfrissende, fruitige IPA rijkelijk gevuld met
de beste Amerikaanse hoppen. (6,2%)

-Van Moll, NL-

Zwarte Bliksem 6,95 (33cl)
Donkere IPA – Een stevig gehopte, donkere IPA, met een
subtiel geroosterd moutprofiel. Toetsen van koffie en             
toffee. (7,3%)

-100 Watt, NL-

Punk IPA 6,90 (33cl)
IPA – Post Punk apocalyptic mother fucker of a pale ale!
Hoppen: Chinook, Simcoe, Ahtanum, Nelson Sauvin. (5,4%)

-Brewdog, SCH-

Shipa Mosaic 6,20 (33cl) 
IPA – Fruitige Singel Hop IPA vol met tonen van mandarijnen, 
perzik, meloen en passievrucht. (6,8%)

-Naeckte Brouwers, NL-

Hopnytized DIPA 7,20 (33cl) 
DIPA –  Fruitige hopsoorten, zorgen voor een complexe bier.
Troebele en sappige uitstraling. (9%)

-Brouwerij Enigma, BE-

El Dorado 6,95 (33cl) 
IPA –  Een Belgische Tripel gecombineerd met een IPA. Zoet 
en bitter van smaak. (10%)

-Brouwerij Enigma, BE-







Lang zal ze leven 14,75 (75cl)
Amber – De heerlijke hoppige smaak, gecombineerd 
met een fris bittere afdronk, maakt het tot een heerlijk 
biertje om te proosten op een lang leven. (7,2%)

-Brouwerij Hert, NL-

Feestverke 17,25 (75cl)
Bruutbier – Waar is dat feestje? Nou hier! Ongefilterd bier, 
romig in geur met een licht zuurtje en zoetje. Het 
champagnegist zorgt voor fijne aroma’s. Licht bittertje. 
Ideaal om te delen. (8,8%)

-Brouwerij Durs, NL-

La Trappe Quadrupel 13,75 (75cl)
Quadrupel – Een zwaar bier met een ware smaak
evolutie, aroma’s van banaan, amandel en vanille. (10%)

-Bierbrouwerij De Koningshoeven, NL-

Kasteel Cuvée du Château 17,25 (75cl)
Barley Wine – Kasteel Donker, maar dan met de smaken 
van een 10-jarig rijpingsproces. Licht zuur dat je doet 
denken aan port of rode wijn. (11%)

-Brouwerij Van Honsebrouck, BE-

Duchesse de Bourgogne 4,90 (25cl) 
Red ale – Neigt naar wijn, gerijpt in eikenvaten, zachte rijke 
smaken als passievrucht en chocolade (licht zurig). (6,2%)

-Brouwerij Verhaeghe, BE-

Corona 4,85 (35,5cl)
Lager – Deze klassieker behoeft weinig introductie.
Schijnt de zon? Neem hem mee!  (4,5%)

-Grupo Modelo, MX-

Desperados Original 4,70 (33cl) 
Lager – ’s Werelds eerste bier met
een vleugje tequilla. (5,9%)

-Desperados, FR-



 alcoholvrije en alcoholarme bieren 
Heineken 0.0 3,00 (30cl)
Hét alcoholvrije bier van Nederland. (0,0%)

-Heineken Brouwerij, NL-

Amstel Radler 2.0 3,20 (30cl)
Natuurlijke mix van Amstel bier en citroenwater. (2,0%)

-Brouwerij De Amstel, NL-

Amstel Radler 0.0 3,20 (30cl)
Mix van alcoholvrij Amstel bier en citroenwater. (0,0%)

-Brouwerij De Amstel, NL-

Erdinger Alkoholfrei 4,15 (33cl)
Een goed smakend niet-alcoholische weizen en
de ultieme sport- en fitnessdrank. (<0,5%)

--Erdinger Weissbräu, DE-

Brand Weizen 0.0 3,85 (30cl)
Een extra frisse en fruitige smaak met
een zachte afdronk. (0,0%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Brand IPA 0.0 3,85 (30cl)
Gebrouwen met Cascade, Amarillo en Mosaic hoppen. 
(0,0%)

-Brand Bierbrouwerij, NL-

Non(netje) IPA 0,3 5,40 (33cl)
IPA – Fruitig, moutig en licht bitter bier. (0,3%)

-Jopen, NL- 

Wanderlust 0,3 5,20 (33cl)
Session IPA – Lichtvoetig en fris stapt deze IPA door
de wereld. Heerlijk fris en fruitig met een zacht bittertje
en een droge afdronk. (0,3%)

-Van Moll, NL-

Punk AF 0,5 5,50 (33cl)
Non-Alcoholic Beer – Sappig tropisch fruit.
De Punk IPA zonder alcohol. (0,5%)

-Brewdog, SCH-

Non Alk 0.0 5,50 (33cl) 
White IPA – Fris, tropisch en smaakvolle White IPA (0,0%)

-BIRD Brewery, NL-

Guinness Draught 0,0 6,75 (44cl) 
Stout – Zacht en romig van smaak met toetsen van 
chocolade en koffie en een klein bittertje. (0,0%)

-Guinness, IE-

Liefmans Fruitesse 0.0 4,30 (25cl) 
Fruit – Intense smaak van rood fruit, bruisend en
‘on the rocks’ geserveerd. (0,0%)

-Brouwerij Liefmans, BE-



Leuk voor thuis
of als cadeau!

sevewaeg's
huislikeur

Stoere Aezel

 alcoholarme wijnen glas / fles

Merlot 4,10/19,75 
Diep granaatrood met een expressief, fruitig bouquet van zwarte 
bessen en kersen dat in de smaak omlijst wordt door zachte, 
zijdeachtige tannines, gevolgd door een lange afdronk. 
-Bevat <0,5% alcohol-

Chardonnay 4,10/19,75 
Een fantastische alcoholvrije wijn die zo lekker fris en elegant
is dat u de alcohol bijna niet mist. In het bouquet een touch
van amandel, boter en vanille. Een bewuste keuze!
-Bevat <0,5% alcohol-




