koffie

frisdrank

bier

americano

2,7 | XL 3,7

coca-cola regular / zero

3

cappuccino

3,1 | XL 3,9

fanta orange / cassis

3

espresso

2,7 | XL 3,7

sprite

3

fïnley bitter lemon / ginger ale

3

leﬀe blond 6,6%

4,8

3

jopen mooie nel ipa 6,5%

4,8

3,6

brouwerij ’t ij ijwit 6,5%

4,8

12,6

wisseltap vraag het ons

4,8

espresso macchiato

3 | XL 3,8

ﬂat white

3,9

chaudfontaine rood

koﬃe verkeerd

3,8

barbaarlimonade munt & citroen

latte macchiato

3,9

gietertje barbaarlimonade ten minste 4 glazen

warme chocolademelk

3,8
fris specials
+ 0,6

royal bliss premium tonic

3,2

decafé

+

fuze tea green

3,2

haver- of kokosmelk

+ 0,4

fuze tea sparkling

3,2

bundaberg ginger beer
375 ml

4,8

bundaberg pink grapefruit
375 ml

4,8

nix and kix mango-ginger
330ml
fentimans rose lemonade
275 ml

4,9
4,9

thee
clipper thee biologisch

2,9

verse muntthee

3,4

verse gemberthee

3,4

organic chai latte

3,9

winterthee
kaneel, sinaasappel, gember & steranĳs

3,9

2,9 | XL 5,4
pitcher 15,9

vedett extra white witbier 4,7%
fris witbier | tinten van citrus

4,9

brouwerij 't ij natte dubbel 6,5%
biologisch dubbel | zacht geroosterde smaak

4,8

karmeliet tripel 8,4%
tripel | fruitig karakter

5,2

oedipus mannenliefde saison 6,0%
saison | citroengras & szenchuan peper

5,4

4,8

oedipus thai thai spicy tripel 8,0%
tripel | citroengras, koriander & rode peper

5,4

4,6

oedipus panty 6,0%
stout | koﬃe, chocolade en drop

5,4

jopen hop zij met ons ipa 6,0%
glutenvrĳe ipa | tropische vruchten & citrusfruit

4,8

lefebvre barbãr honing blond 8,0%
honingbier | tint van honing

5,6

latte specials
golden milk latte
kurkuma, gember & kaneelsiroop
pumpkin spice latte
pompoen, sinaasappel, steranĳs, slagroom & kaneel

hertog jan pilsener 5,1%

op ﬂes

slagroom

0

van de tap

alcoholvrij / -arm

koek & gebak
barbaarkoek

3

appeltaart van dudok
lokaal wereldberoemd

3,9

vegan chocolate brownie
met orange chunks

4,6

wisselende taart vraag het ons

4,4

sap
jus d’orange
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radler 0,0%

3,6

hertog jan pilsener 0,0%

2,9

jopen non(netje) ipa 0,3%

4,6

leﬀe blond 0,0%

4,6

brouwerij 't ij vrijwit witbier 0,5%

4,6

3,6 | XL 4,9

biologische vruchtensap appel-peer

3,2

smoothie aardbei-appel-banaan

3,8

smoothie mango-maracuja

3,8
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wijn

GT, seltzer & mix

wit

gin tonics
hoja sana
biologische airen-sauvignon blanc uit spanje
conﬁdencia
verdejo uit spanje
croix d’or
chardonnay uit frankrĳk

4,4 | ﬂes 20,9

hoja sana
biologische tempranillo uit spanje
drostdy hof
merlot uit zuid-afrika

4,6 | ﬂes 21,3

monteclain
grenache uit frankrĳk

4,4 | ﬂes 20,9

4,4 | ﬂes 20,9
4,7 | ﬂes 21,8

rood

hendrick’s & tonic
kruidige hendrick’s gin met premium
royal bliss tonic en komkommer

8,8

bobby’s & tonic
bobby’s dry gin uit schiedam
met royal bliss tonic en sinaasappel

8,8

loopuyt & tonic
fruitige loopuyt gin uit schiedam
met royal bliss tonic en sereh

8,8

dik & schil circulaire gin & tonic
van delftse oorsprong gemaakt met sinaasappelschillen
afkomstig uit de horeca aangevuld met kaﬃr lime,
cardamom- en shiso leaves met premium royal bliss tonic
en sinaasappel

8,8

dranken
kaart

4,7 | ﬂes 21,8

rosé

hard seltzers
zuidwijn
4,9

kopke port
ﬁne ruby
willem’s weermoed
rode vermouth

4,9

likeur, sterk & whiskey

lime rythem
330 ml

4,8

grapefruite melody
330 ml

4,8

berry beat
330 ml

4,8

all time favorite
amaretto disaronno

4,4

grand marnier

4,4

drambuie

4,4

baileys

4,4

absolut vodka

4,4

sambuca

4,4

havana club rum 3 años

4,4

jonge jenever

3,2

oude jenever

3,2

dik & schil orangecello
duurzaam & lokaal geproduceerd

4,4

dik & schil ‘bakkie pleur’ koﬃelikeur
duurzaam & lokaal geproduceerd

aperol spritz
aperol, prosecco, bruiswater
en sinaasappel

5,9

mixed drink specials
moscow mule
absolute vodka, bundaberg
ginger beer en limoen

8,4

classic mojito
havana club rum, bruiswater,
rietsuiker, limoen en munt

8,4

cuba libre
havana club rum,
coca-cola en limoen

8,4

4,4

pink rose gin
loopuyt gin uit schiedam met
fentimans rose lemonade en munt

8,4

jameson whiskey

5,2

6,9

jack daniels tennessee whiskey

5,2

dik & schil orangecello spritz
dik & schil orangecello, prosecco,
bruiswater en sinaasappel
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BAR/BAAR

lunch
(11:30 - 15.30)
open sandwiches met drinksoepje
oude kaas (v)
royaal belegd, met mosterd-mayonaise,
cranberry compote en walnoten | gl, nt, lac
cajun kip
uit eigen oven, met sriracha-mayonaise en
geroosterde cashewnoten | gl, nt
gerookte zalm
opgemaakt met zachte wasabi-mayonaise
en zwarte sesam | gl
bieten hummus (v)
met gebrokkelde geitenkaas en walnoten | gl, nt, lac
huisgemaakte gerookte makreelsalade
met granny smith | gl, nt

10,2

12,8

12,6

11,8
12,4

drie-dubbel-dikke stapeltosti’s van maïsbrood met drinksoepje
ham en kaas deluxe
met parmaham en pittige, oude boerenkaas | gl, lac
truﬀelbrie (v)
met gegrilde groenten | gl, lac
zuurkool en rookworst
onze winter favoriet met mild gekruide zuurkool
en rookworst | gl, lac

8,8
8,9
9,1

warme specials
ﬂammkuchen classic
crème fraîche, rode uiringen, spekjes en rucola | gl, lac
ﬂammkuchen ham
crème fraîche, parmaham, grana pedano en rucola | gl, lac
ﬂammkuchen caprese (v)
crème fraîche, tomaat, mozzerella en rucola | gl, lac
runderstoofpannetje
in bruin bier gegaard met wintergroenten
geserveerd in een pannetje | gl, lac
jacket potato
gepofte aardappel met sour cream, knoﬂook,
verse kruiden en uitgebakken spekjes | lac

9,8
9,8
9,8
12,8

8,4

soep
barbaarsoep met brood (v)
regelmatig wisselen wĳ deze soep van
de dag, dus vraag het ons. bereid met
biologische producten | glutenvrij brood op aanvraag

7,2

overig
12 uurtje
twee ambachtelĳke kroketten op snedes maïsbrood
met boter, kleine salade en een drinksoepje | gl, lac

9,8

extra’s
volkorenbrood met echte boter

+2

ﬁjn gekruide frites met mayonaise

+3

frites met truﬀel-mayonaise en parmezaan

+6

side salad

+4

borrelhap
rundvlees bitterballen
6 stuks | lac, gl

5,8

oesterzwam bitterballen (v)
6 stuks | lac, gl

7,2

mini loempia’s (v)
6 stuks | gl

6,8

kaasstengels met oude kaas (v)
6 stuks | lac, gl

6,8

crunchy chicken met chilisaus
6 stuks | gl

6,8

half rondje bittergarnituur
15 stuks gemengd | lac, gl

16,2

heel rondje bittergarnituur
30 stuks gemengd | lac, gl

28,6

kaasplankje
landgoed gerookte geitenkaas, cheddar port wine cheese,
delfts blauwe kaas en een honing-koﬃedip | lac, nt

9,8

broodplankje
rustiek breekbrood met smeersels | gl

6,8

nacho’s uit de oven
met kaas, tomatensalsa,
crème fraîche en guacamole | lac

9,8

ook leuk bij de borrel
ﬂammkuchen classic
rode uiringen, spekjes en rucola | gl, lac

9,8

ﬂammkuchen ham
parmaham, grana pedano en rucola | gl, lac

9,8

ﬂammkuchen caprese (v)
tomaat, mozzerella en rucola | gl, lac

9,8

jacket potato
gepofte aardappel met sour cream, knoﬂook, verse kruiden
en uitgebakken spekjes | lac

8,4

extra’s
volkorenbrood met echte boter | gl, lac

+2

ﬁjn gekruide frites met mayonaise

+3

frites met truﬀel-mayonaise en parmezaan | lac

+6
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