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Welkom bij restaurant The College! 

De naam van het restaurant is niet 
zomaar gekozen. Het gemoderniseerde 
restaurant bestond vroeger uit een 
combinatie van drie verschillende Frans 
lokalen.  In deze ruimtes zijn talloze 
studenten u voor gegaan. Het pand waar 
u zich momenteel in bevindt is gebouwd 
in 1908 en was onderdeel van een 
Katholieke hoge school. Duizenden 
studenten zijn in de periode van 1910- 
1980 opgeleid tot de personen die ze nu 
zijn. De trappenhuizen, compleet in 
originele staat, zijn voor talloze oude 
studenten een terugreis in het verleden. 
Dit oude schoolgebouw is compleet 
omgebouwd en gerenoveerd naar een 
luxe hotel met in totaal negentig kamers 
met verschillende faciliteiten zoals een 
fitness, bar, restaurant en vergader-
ruimtes. 

Onze chef kok, Sebastiaan Moors, 
bereidt internationale gerechten met 
een moderne twist. Op deze manier 
zorgt hij voor een unieke beleving op het 
smakenpalet. Toegankelijk voor de 
zakelijke eter of voor gasten die 
meerdere gangen willen dineren. Voor 
iedere wens staat onze Chef kok voor u 
klaar. 

De rijke historie van het pand maakt de 
“diner experience” nét een stukje 
specialer. Namens het team van 
DoubleTree Sittard wensen we u een 
prettige en smaakvolle avond. 

Mocht u speciale wensen of allergieën 
hebben kunt u dit ten alle tijden mededelen 
aan het bedienend personeel. 

 

 

 

Welcome to restaurant The College! 

The name of the restaurant was not 
chosen randomly. The modernized 
restaurant used to consist of a 
combination of three different French 
classrooms. Countless students have 
preceded you in these areas. The 
building you are currently in was built in 
1908 and was part of a Catholic high 
school. Thousands of students were 
trained in the period from 1910-1980 to 
become the people they are today. The 
stairwells, completely in their original 
state, are a journey back into the past for 
many old students. This old school 
building has been completely converted 
and renovated into a luxury hotel with a 
total of ninety rooms with various 
facilities such as fitness, bar, restaurant 
and meeting rooms. 

Our chef, Sebastiaan Moors, prepares 
traditional International dishes with a 
modern twist. In this way, he provides a 
unique experience on the taste palette. 
Accessible for business guests or for 
guests who want to dine on several 
courses.  
Our Chef is at your service for every wish. 

The rich history of the building makes 
the "dinner experience" just that little bit 
more special. On behalf of the 
DoubleTree Sittard team, we wish you a 
pleasant and tasteful evening. 

 

if you have special wishes or allergies, you 
can always inform the service staff. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Aperitief  |  aperitif 
 
CAVA            9.50 
Begin de avond met een glaasje bubbels 
Start the evening with a glass of bubbles.    

 

Bisco gin            13.50 
Onze eigen Gin. Speciaal gemaakt voor Doubletree by Hilton Sittard. 

Our own Gin. Specially made for Doubletree by Hilton Sittard. 

 

Bubbling Bisco Gin           12.50 
Cocktail aperitief met onze eigen gin, ginger ale en cava. 
Cocktail aperitif with our own gin, ginger ale and cava.  

 

 

 

Broodplankjes  |  Bread platter 
 
Brood met boter & pesto          5.50 
Bread with butter & pesto 

 
Brood met olijven & tapenades         7.50 
Bread with olives & tapenades 

 

Brood met charcuterie & tapenades         12.50
Bread with charcuterie & tapenades 

 

 

 

Chef’s menu 
 
Onze chef kok, Sebastiaan Moors, bereidt internationale gerechten met een moderne twist. Op deze 
manier zorgt hij voor een unieke beleving op het smakenpalet. Laat u verrassen door zijn culinaire 
specialiteiten met ons Chef’s Menu.  

Our chef, Sebastiaan Moors, composes international dishes with a modern twist. In this way, he creates 
a unique experience on the taste palette. Let us surprise you with his culinary delights by this Chef's 
Menu. 

 
3 gangen Chef’s menu          29.50 
3 courses chef’s menu 

 
4 gangen chef’s menu          39.50 
4 courses chef’s menu 

 

5 gangen chef’s menu          49.50 
5 courses chef’s menu

 



 

♦              

♦              

 
 
 
 
 
VOORGERECHTEN  |  STARTERS 
 
Soup of the day           9.50 
Soep van de dag 

 
BEEF CARPACCIO           13.50 
Carpaccio van rundvlees  |  truffel crème  |  rucola  |  pijnboompitten  |  Parmezaanse kaas 

Beef carpaccio  |  truffle cream  |  arugula  |  pine nuts  |  Parmesan cheese 

 

Goat cheese salad           13.50 
Geitenkaas  |  gemengde salade  |  rode biet  |  hazelnoot  |  balsamico vinaigrette 

Goat’s cheese  |  mixed salad  |  beetroot  |  hazelnut  |  balsamic vinaigrette  

 

Crispy Calamari           14.50 
Krokante calamari  |  yuzu schuim  |  gepekelde rode peper  |  affilla cress 

Crispy Calamari |  yuzu foam  |  pickled red chilis  |  pea cress 

 

Tomato tartare           14.50 
Tomaat  |  burrata  |  sjalot  |  bieslook  |  verse kruiden sla  |  balsamico siroop 

Tomato  |  burrata  |  shallot  |  chives  |  fresh herb salad |  balsamic syrup 

 

Steak tartare           15.50 
Rundvleestartaar  |  suikersla  |  zoetzure groenten  |  kwartelei  |  crouton 

Beef tartare  |  little gem  |  sweet and sour vegetables  |  quail egg  |  croutons 

 

Bisque            12.50 
Schaaldierensoep  |  Hollandse garnalen  |  kokos  |  crostini 

Shellfish soup  |  Dutch shrimps  |  coconut  |  crostini  

 

  

♦ 

 

♦ 

♦          VEGetarian ♦♦      VEGAN 



 

 
 
 
 
hoofdgerechten  |  main dishes 
 

Pasta scampi           19.50 
Linguine pasta  |  scampi  |  paprika  |  room  |  Parmezaanse kaas 

Linguine pasta  |  scampi  |  bell pepper  | cream  |  Parmesan cheese 

 
Pasta truffle           22.50 
Tagliatelle pasta  |  truffelroomsaus  |  gebakken paddenstoelen  |  Parmezaanse kaas 

Tagliatelle pasta  |  truffle cream sauce  |  fried mushrooms  |  Parmesan cheese 

 
Seabass                                23.50 
Zeebaarsfilet |  Thaise groene curry saus |  knolselderij  |  Jasmijn rijst  

Seabass |  Thai green curry sauce  |  celeriac |  Jasmine rice 

 
Cornfed Chicken           21.50 
Maishoender filet  |  tagliatelle pasta  |  groene asperges |  kervel  |  Earl Grey veloute 

Cornfed chicken supreme  |  tagliatelle pasta  |  green asparagus  |  chervil  |  Earl Grey veloute 

 
Salmon                                                   22.50 
Zalm filet  |  venkel en dille ceviche  |  kruiden mayonnaise   

Salmon filet |  fennel and dille ceviche  |  herb mayonnaise 

 

Ribeye                23.50 
Ribeye  |  groene salade  |  bearnaise- of pepersaus     

Ribeye  |  green salad  |  bearnaise or pepper sauce   

 

Steak tartare           19.50 
Rundvlees tartaar  |  suikersla  |  zoet-zure groente   |  kwartel ei  |  crouton 

Beef tartare  |  little gem  |  pickled vegetables  |  quail egg  |  crouton 

 

 
dish of the day                         19.50 
Vraag het bedienend personeel voor het gerecht van de dag. 

Ask the serving staff for the dish of the day. 

 

  

♦ 

 

 

♦          VEGetarian ♦♦      VEGAN 

♦ 

 



 

 
 
 
 
Bijgerechten  |  Side dishes 
 

Texas Coleslaw           3.50 
Rode kool | wortel | rode ui 
Red cabbage |  carrot | red onion   
 

Crispy Brussel’s sprouts          3.50 
Spruitjes | Citroen gras honing | Munt 
Brussels Sprouts | Lemongrass Honey | Mint   

 

Skin on fries           3.50 
Frieten met schil 
 
NEW Potatoes           3.50 
Krielaardappelen 
 
Green salad            3.50 
Groene salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ons kindermenu, vraag ons bedienend personeel. 
For the children’s menu, ask our service staff. 
 
  

 



 

 
 
 
 
Nagerechten  |  desserts  
 

Dame blanche            8.50 
Vanille roomijs  |  chocolade saus  |  slagroom 

Vanilla ice cream  |  chocolate sauce  |  whipped cream 

 
Crème brûlée           8.50 
Crème Brûlée  |  vanille room  |  gekarameliseerde suiker  |  vanille roomijs 

Crème Brûlée  |  vanilla cream  |  caramelized sugar  |  vanilla ice cream 

 
Apple & pear crumble                             8.50 
Appel & peer compote  |  crumble  | vanille room ijs  |  creme anglaise  

Apple & pear compote  |  crumble  |  vanilla ice cream | crème anglaise    

 

Cheese board           14.50 
4 soorten kaas  |  kletzenbrood  |  kweepeer chutney  |  appelstroop 

4 types of cheese  |  fig and nut bread  |  quince chutney  |  apple syrup 

 

Cafe au College           8.50 
Vanille roomijs | Koffie likeur | Espresso | Chocolade saus 

Vanilla ice cream | Coffee Liquor | Espresso | Chocolate sauce 

 
  

  



 

 
 
 
 
WITTE WIJN  |  WHITE WINE 
 
Santus chardonay          6.50/29.50 
Fraai bouquet van tonen van honing bloemen Citrus en appels dat zich voorzet in een toegankelijke smaak.  
De chardonay wordt verbouwd op de betere hellingen in de Languedoc streek in Frankrijk. 

Fine bouqeuet of notes of honey, flowers, Citrus and apples that carries over into an accessible palate.  
This Chardonay is grown on the better slopes in the Languedoc region of France 

La bottiere touraine sauvignon blanc        6.50/29.50 
La Bottiere Sauvignon Touraine bijzonder frisse tonen van citrus, peer en groene appel. Ondanks haar frisheid, heeft 
deze witte wijn ook iets romigs in de geur. De smaak is een perfectie combinatie van frisheid en tropische vruchten. 
Een overduidelijke toon van citrus en granny smith domineert het palet. 

La Bottiere Sauvignon Touraine particularly fresh notes of citrus, pear and green apple. Despite its freshness, this 
white wine also has something creamy on the nose. The taste is a perfect combination of freshness and tropical 
fruits. An obvious tone of citrus and granny smith dominates the palette. 

Maris casse croute blanc         29.50 
Een witte viognier met een mooie balans aroma’s van peer appel en een vleugje vanille. Wijnmaker Robert Eden geldt 
hier als een apostel op het gebied van duurzame landbouw. Zijn wijnen zijn Biologisch en, een stapje daarboven, ook 
Demeter gecertificeerd. De wijn komt uit Frankrijk vin de pays d’Oc. 

A white viognier with nicely balanced aromas of pear apple and a hint of vanilla. Winemaker Robert Eden is considered 
an apostle on sustainable farming here. His wines are Organic and, a step above, also Demeter certified. The wine comes 
from France vin de pays d'Oc. 

Chateau maris vermentino         32.50 
De Vermentino van Mais schittert met een witgouden kleur in het glas. De geur is geconcentreerd en toch fris. Rijk aan 
citrusvruchten, mandarijn, sap van limoen en kruidige tonen van muskus, mint en anijs. De wijn is mondvullend en 
elegant en heeft in de smaak een vleugje steenfruit en mineraliteit. Dat maakt deze Maris Vermentino uiterst geschikt bij 
salades, gevogelte en wit vlees. 

Mais' Vermentino shines with a white-gold color in the glass. The aroma is concentrated yet fresh. Rich in citrus, 
tangerine, lime juice and spicy notes of musk, mint and anise. The wine is mouth-filling and elegant with hints of stone 
fruit and minerality on the palate. That makes this Maris Vermentino extremely suitable with salads, poultry and white 

meat. 

La bottiere sancerre          37.50 
Een Sancerre van uitstekende kwaliteit. De wijngaarden zijn gelegen op de meest prachtige hellingen van de Sancerre. 
Dit is meteen te herkennen in de verfrissende, maar zuivere neus van La Bottiere Chevalier Sancerre. Je ruikt verse citrus 
en iets van vers gemaaid gras. De zuiverheid trekt door in de voortreffelijke smaak van deze Sancerre. Verse citrus hangt 
heerlijk in de wangen, het prettige zuurtje speelt overdadig met je smaakpapillen. De uitgesproken mineralen zorgen 
voor een glimlach op je gezicht. 

A Sancerre of outstanding quality. The vineyards are located on the most beautiful slopes of Sancerre. This is 
immediately recognizable in the refreshing yet clean nose of La Bottiere Chevalier Sancerre. You smell fresh citrus and 
something of freshly cut grass. The purity carries through into the exquisite taste of this Sancerre. Fresh citrus hangs 
deliciously in the cheeks, the pleasant acidity plays lavishly with your taste buds. The pronounced minerals put a smile 
on your face 

Poitout Chablis          45.00 
Een bleek gouden kleur, zeer frisse en mineralige neus met tonen van vuursteen en acacia. In de smaak zeer zacht 
maar ook mineralig en fris. Complexe aroma’s en een fijne afdronk. Deze wijn komt uit Frankrijk uit bourgogne. 

A pale golden color, very fresh and mineral nose with notes of flint and acacia. On the palate very soft but also mineral 
and fresh. Complex aromas and a fine finish. This wine comes from France from burgundy. 

 

 



 

 
 
 
 
WITTE WIJN  |  WHITE WINE 
 
Piedra negra gran lurton blanc         47.50 
De druiven worden met de hand geplukt en in kratten naar de wijnmakerij gebracht. Voordat de druiven worden geperst 
vindt de maceratie plaats. De wijn rijpt op de droesem bij regelmatig roeren. Het is de enige wijn die 9 maanden in Franse 
eikenhouten vaten heeft gerijpt. De Gran Lurton Blanc kleurt geelgroen in het glas en hij heeft een frisse neus van groene 
limoen en kruiden, hints van vanille en hazelnoten. De mond is erg soepel en licht in de afdronk.  

The grapes are picked by hand and brought to the winery in crates. Before the grapes are pressed, maceration takes 
place. The wine matures on the lees with regular stirring. It is the only wine aged for 9 months in French oak barrels. The 
Gran Lurton Blanc turns yellow-green in the glass and it has a fresh nose of green lime and herbs, hints of vanilla and 
hazelnuts. The mouth is very smooth and light on the finish. 

Edouard delauney hautes cotes de nuits         47.50 
"Charmont" Blanc heeft een mooie, lichte, gouden kleur. De geur is zowel direct, elegant als complex  
met delicate tinten van wilde bloemen, citrusvruchten, verse hazelnoten en een beetje vanille.  
De smaak is in het begin droog en fris, maar al snel ontwikkelt de wijn een licht exotisch en gedurfd karakter.  
Het is een zeer smakelijke, harmonieuze en subtiele wijn. Het eindigt met heerlijke, frisse en charmante Citrus tonen. Een 
perfecte combinatie bij zeevruchten en visgerechten, sushi en lichte vleesgerechten. 

"Charmont" Blanc has a beautiful, light, golden colour. The aroma is both direct, elegant and complex  
with delicate tones of wild flowers, citrus fruits, fresh hazelnuts and a little vanilla. The taste is dry and fresh 
 at first, but soon the wine develops a slightly exotic and bold character. It is a very tasty, harmonious and  
subtle wine. It finishes with delicious, fresh and charming citrus notes. A perfect pairing with seafood and 
 fish dishes, sushi and light meat dishes. 

Cambria estate chardonnay          59.50 
Rijp fruit, bloemen en kruidige impressies domineren het bouquet. In de smaak een waaier van fruit zoals roze grapefruit, 
mandarijn, ananas, witte perzik, citrus bloesem en appel. De begeleidende kruidige tonen en frisse zuren zorgenvoor een 
zuivere balans. De druiven, duurzaam geteeld, staan in een terroir van kalk, schalie enzand op de koele heuvelruggen van 
Santa Maria Valley, ten noorden van Los Angeles, langs de kust. Een rijping van ruim 6 maanden op Frans eiken was 
onderdeel van de vinificatie 

Ripe fruit, flowers and spicy impressions dominate the bouquet. On the palate, a range of fruit such as pink grapefruit, 
tangerine, pineapple, white peach, citrus blossom and apple. Accompanying spicy notes and fresh acidity provide a 
clean balance. The grapes, sustainably grown, stand in a terroir of limestone, shale and sand on the cool hillsides of 
Santa Maria Valley, north of Los Angeles, along the coast. A maturation of over 6 months in French oak was part of the 
vinification process. 

  



 

 
 
 
 
zoete witte wijnen  |  sweet white wine 
 
Cafe de paris          6.50/29.50 
Een pure en authentieke smaak met een subtiele combinatie van laat geoogste Gros Mansengdruiven die een elegant 
evenwicht bieden. De Petit Manseng voegt aan deze cuvée een accent van hout en citrus toe waardoor de wijn meer 
body en complexiteit krijgt. 

A pure and authentic taste with a subtle combination of late-harvested Gros Manseng grapes that offer an elegant 
balance. The Petit Manseng adds an accent of wood and citrus to this cuvée, giving the wine more body and complexity. 

Château grand jauga sauternes        7.75/42.50 
Goudgeel, zoet, velourszacht en boordevol aroma's die variëren van gebrande hazelnoot tot amandelspijs, van gedroogde 
abrikoos tot mandarijn, van honing tot gouden stroop, van fruitigheid tot kruidigheid. Het zoet, de aangename bitters en 
de onmisbare zuren wisselen elkaar voortdurend af in deze edel gerotte, 'botrytis', wijn van de aandronk tot aan de 
opwekkende finale van de lange afdronk. Is een Franse wijn uit de wijngaarden liggen in de Haut-Bergeron in het hart 
van de Sauternes in de Bordeaux. 

Golden yellow, sweet, velvety smooth and brimming with aromas ranging from roasted hazelnut to almond paste, from 
dried apricot to tangerine, from honey to golden syrup, from fruitiness to spiciness. The sweetness, pleasant bitters and 
indispensable acidity constantly alternate in this nobly rotted, 'botrytis', wine from the aftertaste to the uplifting finale of 
the long finish. Is a French wine from the vineyards lie in the Haut-Bergeron in the heart of Sauternes in Bordeaux. 

 
rose wijnen  |  rose wine 
 
Cap gris rose          5.75/29.50 
De prachtige heldere delicate zalmachtige kleur doet al veel goeds vermoeden. Bij het inschenken van deze heerlijke 
Cap Gris rosé komen de aangename hinten van bessen en frambozen ons subtiel tegemoet. In de smaak heerlijke 
tonen van rozenblaadjes, framboos, witte perzik en wilde bosaardbeien. De frisse afdronk maakt nog net de juiste finish 
voor het geheel. 

The beautiful bright delicate salmon-like colour already suggests a lot. When pouring this delicious Cap Gris rosé, 
pleasant hints of berries and raspberries subtly meet us. On the palate, delicious notes of rose petals, raspberry, 
white peach and wild forest strawberries. The fresh finish makes just the right finish for the whole. 

  



 

 
 
 
 
rode wijnen  |  red wine 
 
Couveys pinot noir          6.50/29.50 
Deze voortreffelijke Pinot Noir van wijnhuis Couveys is een absolute aanrader! Glanzend granaatrood van kleur wat  
zeer uitnodigend is en typisch voor een Pinot Noir wijn. In de geur is deze Couveys Pinot Noir verleidelijk fruitig met  
veel frambozen en kersen aangevuld met een subtiele zweem van rook en een pepertje. De smaak sluit harmonieus aan; 
fruitig, elegant, goed in balans en een zijdeachtige lange afdronk.  

This exquisite Pinot Noir from winery Couveys is an absolute must! Shiny garnet red in colour which is very inviting and 
typical of a Pinot Noir wine. On the nose, this Couveys Pinot Noir is seductively fruity with lots of raspberries and cherries 
complemented by a subtle hint of smoke and a hint of pepper. The palate connects harmoniously; fruity, elegant, well-
balanced and a silky long finish. 

Chiloe winemakers selection cabernet sauvignon      6.50/29.50 
Helder robijnrood, met smaak intense aroma's waarin bramen, cassis en zwarte pruimen uitblinken met impressies  
van koffie en vanille. De zachte, ronde tannines zorgen voor een verfijnde afdronk die de mond slechts aarzelend verlaat.  
Deze wijn komt uit Chile uit de loncomilla Valley. 

Bright ruby red, with flavour intense aromas in which blackberries, cassis and black plums excel with impressions of 
coffee and vanilla. Soft, round tannins create a refined finish that leaves the mouth only hesitantly. This wine comes from 
Chile from the loncomilla Valley. 

Maris case croute rouge          29.50 
Deze Casse Croûte heeft een expressieve en volle melange van Merlot en biologische Syrah. Een wijn vol expressieve en 
ronde smaken zorgt voor een aangename afdronk met lange persistentie. 

This Casse Croûte has an expressive and full-bodied blend of Merlot and organic Syrah. A wine full of expressive and 
round flavours makes for a pleasant finish with long persistence. 

Edouard delauney Bourgogne pinot noir       34.50 
Mooie levendige kersenrode kleur. In de neus zeer fris en expressief met een hint van balsamico en kruidige aroma's 
(komijn, wilde tijm) samen met een fruitige impressie van kersen afgerond met de zoete geur van gesuikerde amandelen 
en marsepein. De aandronk is heerlijk fluweelzacht met een vleugje frisse zuren, onderstreept door nuances van bramen, 
laurierblaadjes en mos. De smaak, die wat mineraliteit en vrij stevige tannines onthult die in de komende maanden zullen 
integreren, is opmerkelijk puur en heeft een aangename lengte. 

Beautiful vibrant cherry red colour. In the nose very fresh and expressive with a hint of balsamic and spicy aromas 
(cumin, wild thyme) along with a fruity impression of cherries rounded off with the sweet scent of sugared almonds and 
marzipan. The palate is wonderfully velvety with a touch of fresh acidity, underlined by nuances of blackberries, bay 
leaves and moss. The palate, which reveals some minerality and fairly firm tannins that will integrate over the coming 
months, is remarkably pure and has a pleasing length. 

Henry fessy fleurie          34.50 
Grote finesse en elegantie met florale aroma's zoals irissen en viooltjes. De bijnaam voor Fleurie, "Koningin van de 
Beaujolais", is hier volledig op zijn plaats. In hun werkwijze huldigen de gebroeders Fessy de traditionele benadering; 
er wordt met de hand geoogst en bij vinficatie wordt gestreefd naar expressief, aantrekkelijk fruit in harmonie met 
soepele tannines. Na een rijping van 7 tot 10 maanden op vat vindt de botteling plaats. 

Great finesse and elegance with floral aromas such as irises and violets. The nickname for Fleurie, "Queen of Beaujolais", 
is entirely appropriate here. In their method, the Fessy brothers honour the traditional approach; harvesting is done by 
hand and vinfication aims for expressive, attractive fruit in harmony with supple tannins. After 7-10 months of barrel 
aging, bottling takes place. 

  



 

 
 
 
 
rode wijnen  |  red wine 
 

Piedra negra malbec reserve           34.50 
De eerste impressies zijn tonen van rood fruit (pruimen, bramen) gevolgd door een vleug van koffie en vanille. De stevige 
smaak is fruitig meteen zweem van viooltjes, afgerond met elegante tannines en een afdronk die de mond slechts 
aarzelend verlaat. Is een wijn uit Argentijn uit de mendoza regio.  

The first impressions are notes of red fruit (plums, blackberries) followed by a hint of coffee and vanilla. The firm 
palate is fruity immediately hinting of violets, rounded off with elegant tannins and a finish that leaves the mouth 
only hesitantly. Is a wine from Argentine from the mendoza region. 

 

Murphy-goode liars dice zinfandel         49.50 
In de geur indrukken van rijpe frambozen, zwarte kersen, bramen jam, vanille en eikenhout. In de smaak is het zeer 
complex in de mond, rijpe tannines, veel zwart fruit, beetje kruiden, cederhout en volop cacao en vanille. Deze rode 
wijn is een warmbloedige begeleider van alles wat van de grill komt of gerookt is. De wijn is ook erg geschikt bij 
wildgerechten of een kaasplankje. 
On the nose, impressions of ripe raspberries, black cherries, blackberry jam, vanilla and oak. On the palate it is very 
complex on the palate, ripe tannins, lots of black fruit, little spice, cedar and plenty of cocoa and vanilla. This red wine is 
a hot-blooded companion to anything grilled or smoked. The wine is also great with game dishes or a cheese board. 

Chateau bel-air pomerol          72.50 
De Château Bel-Air karakteriseert zich door zijn robuustheid, zijn harmonie en zijn fruitigheid. Heerlijk om bijvoorbeeld te 
drinken bij geroosterd vlees van de barbecue. Deze wijn heeft het appellation Lalande de Pomerol Contrôlée. 

The Château Bel-Air is characterised by its robustness, harmony and fruitiness. Delicious to drink with roasted meat from 
the barbecue, for example. This wine has the appellation Lalande de Pomerol Contrôlée. 

Cordier chateauneuf du-pape          84.50 
De Chateauneuf du Pape van Cordier kleurt granaatrood in het glas. De verleidelijke aroma’s van olijf en laurierbomen 
samen met de kenmerkende neus van de Grenache maken het een onweerstaanbare wijn. In de smaak kruidig en intens 
met een zijdezachte textuur en een fraaie afdronk. Uitstekend bij vleesgerechten, grill of de barbecue. Ook erg geschikt 
bij een kaasplankje. 

Cordier's Chateauneuf du Pape turns garnet red in the glass. The seductive aromas of olive and bay trees together with 
the distinctive nose of the Grenache make it an irresistible wine. On the palate, spicy and intense with a silky texture and 
a fine finish. Excellent with meat dishes, grill or barbecue. Also very suitable with a cheeseboard. 

  



 

 
 
 
 
Mousserende wijn  |  sparkling wine 
 
Mvsa cava brut          7.75/45.00 
Een heerlijke Cava deze MVSA, deze kwaliteit is genaamd Brut, een mild droge variant met een hele fijne bubbel. Met 
in de geur een rijk boeket van onder andere appel, peer, toast en iets van munt en citrus. In de smaak een hele fijne 
bubbel, dat is kenmerkend aan de cava van MVSA. Mooie nuances van wit fruit zoals appel, peren en pruimen 
aangevuld met kleine tonen van meloen en banaan. In de afdronk een top Cava, zacht en fris echt een om te 
onthouden deze MVSA. 
A delicious Cava this MVSA, this quality is called Brut, a mildly dry variety with a very fine bubble. Within the aromaa 
rich bouquet including apple, pear, toast and something of mint and citrus. On the palate a very fine bubble, which 
is characteristic of MVSA's cava. Nice nuances of white fruit such as apple, pear and plum complemented by small 
notes of melon and banana. In the aftertaste a top Cava, soft and fresh really one to remember this MVSA.  

Mvsa cava brut rose         7.75/45.00 
Wat een voortreffelijke cava, heel fijne mousse (bubbels) en mooie integere smaken. In de geur een rijp boeket van 
aardbei, frambozen, citrus schillen en iets van rode besjes. De smaak is echt een plaatje, zacht en verfrissend met veel 
rijpe smaken van rood fruit en citrus. Kortom gewoon een klasse Rose Cava en voor deze prijsklasse zelfs uitmuntend 
deze MVSA.  
What an exquisite cava, very fine mousse (bubbles) and beautiful integral flavours. On the nose, a ripe 
bouquet of strawberry, raspberry, citrus peel and something of red berries. The taste is really a picture, soft 
and refreshing with lots of ripe flavours of red fruit and citrus. In sho rt, just a class Rose Cava and for this 
price range even outstanding this MVSA.  

Champagne castelnau brut         85.00 
Met een blend van 82 procent Pinot Noir en 18 procent Pinot Meunier, biedt de champagne Brut De Castelnau een 
levendige maar zachte wijn in de mond. De spontaniteit en charme van deze Brut Champagne maken het een 
natuurlijke verleiding op elk moment, dag en nacht. Ideaal op zichzelf, maar kan ook heel goed samen met koude 
hapjes zoals mini-brochettes van vers fruit. 
With a blend of 82 percent Pinot Noir and 18 percent Pinot Meunier, Champagne Brut De Castelnau offers a lively yet 
smooth wine on the palate. The spontaneity and charm of this Brut Champagne make it a natural temptation at any 
time, day or night. Ideal on its own, it also pairs very well with cold bites such as mini-brochettes of fresh fruit. 

  



 

 
 

 
Frisdranken  |  softdrinks 
 
Sourcy 0.25L/0.75L plat           3.95/6.00  
Still water  

Sourcy 0.25L/0.75L bruisend          3.95/6.00 
Sparkling water 

Pepsi Cola             3.95 
 
Pepsi Max             3.95 
 
Seven-Up             3.95 
 
Sisi Orange             3.95 
 
Lipton Ice Tea            3.95 
 
Lipton Ice Tea Green            3.95 
 
Royal Club Cassis            3.95 
 
Chocomel             3.95 
 
Crodino             3.95 
 
Rivella             3.95 
 
double dutch indian tonic           4.25 
 
double dutch ginger beer           4.25 
 
double dutch ginger ale           4.25 
 
double dutch skinny tonic           4.25 
 
double dutch lemon            4.25 
 
double dutch pink grapefruit          4.25 

 

Sappen  |  juices  
 

Royal club appelsap            4.00 
Royal club apple juice  

Royal club sinaasappelsap           4.00 
Royal club  orange juice  

Royal club tomatensap           4.00 
Royal club  tomato juice  



 

 
 
 
 

Warme dranken  |  Hot beverages 
 

Espresso             3.95 
 
Espresso macchiato*           3.95 
 
Koffie             3.95 
Coffee  

Cappuccino*            4.00 
 
Dubbele espresso            5.25 
Doppio 

Latte macchiato*            4.75 
 
Koffie verkeerd*            4.00  
Flat white  

Ronnefeldt thee            3.95 
Ronnefeldt tea  

Verse gember thee            4.25  
Fresh ginger tea  

Verse munt thee            4.25  
Fresh mint tea  

Warme chocolademelk           3.95 
Hot chocolate  

Warme chocolademelk met slagroom         4.95 
Hot chocolate with whipped cream  

 

*Ook mogelijk met sojamelk – also available with soy milk 

  



 

 
 
 
 
Speciale koffies |  special coffees 
 
Italian coffee           10.50 
Amaretto 

Irish coffee            10.50 
Jameson 

Spanish coffee           10.50 
Licor 43 

Spanish coffee            10.50 
Tia Maria 

French coffee            10.50 
Grand Marnier 

Limburgse coffee            10.50 
Els La Vera 

 
IJS koffies |  ICE coffees 
 
Ijs koffie            6.50 
Ice coffee 

Chai ijs koffie           7.50 
Chai ice coffee 

“Crazy caramel” ijs koffie          7.50 
“Crazy caramel” ice coffee 

“Funky vanilla” ijs koffie           7.50 
“Funky vanilla” ice coffee 

“hazy hazelnut” ijs koffie           7.50 
“Hazy hazelnut” ice coffee 

“Cool Chocolate” ijs koffie           7.50 
“Cool chocolate” ice coffee 

 
smoothies  
 
bosvruchten smoothie           5.50 
Forrest fruit smoothie 

Bananen smoothie           5.50 
Banana smoothie 

  



 

 
 
 

 
Bieren van de tap  |  draft beers 
 
Hertog Jan pils 25cl           3.95 
 
Hertog Jan pils 50cl           7.25 
 
Hertog Jan sjoes / halfom 25 cl         3.95 
 
Karmeliet Tripel 30cl          5.50 
 
Leffe Blond 0.33 cl           5.25 
 
Seizoensbier            5.00 
Seasonal beer 
 
Bieren op fles  |  bottled beers 
 
Leffe Bruin            5.25 
 
Hertog Jan Grand Prestige          6.00 
 
Hoegaarden Radler 2.0%          4.75 
 
Liefmans Kriek            4.75 
 
Corona             5.50 
 
Hertog jan weizen            4.25 
 
Non-alcoholische bieren |  non-alcoholic beers 
 
Jupiler 0.0%            3.50 
 
Leffe Blond 0.0%           4.95 
 
Hoegaarden Radler 0.0%          3.50 
 
  



 

 
 
 
 
Lokaal bier |  local beer 
 
Kriek (‘m goan)           4.50 
 
Zittesj Blond           4.95 
 
Zittesje Sjnaak           4.95 
 
Royale Martinus           4.95 
 
Cauwe            4.95 
 
Van Hoppen IPA           4.95 
 
Youniek Tripel           4.95 
 
Blonde Barones           4.95 
 
The General Irish dubbel           4.95 
 
 
  



 

 
 
 
 
lIKEUREN  |  LIQUORS 
 
Amaretto             5.00 
 
Baileys             5.00 
 
Campari             5.00 
 
Cointreau             5.00 
 
Drambuie             6.50 
 
Grand marnier            6.75 
 
Licor 43             6.75 
 
Limoncello             5.75 
 
Ricard             5.25 
 
Sambuca             5.25 
 
Tia maria             5.25 
 
Frangelico            4.95 
 
 
 
gedistilleerde dranken  |  distilled drinks 
 
42 Below Vodka            5.50 
 
Bacardi Carta Blanca           5.00 
 
Bacardi Anejo Cuatro           6.50 
 
Cazadores Tequila            6.50 
 
Els La Vera             4.25 
 
Jägermeister            4.25 
 
Jonge Jenever Bokma            4.25 
 
Oude Jenever Bokma            4.75  
  



 

 
 
 
 
Port, sherry, vermouth  
 
Fonseca fine white            4.00 
 
Fonseca fine ruby            4.00 
 
Fonseca late bottle vintage          4.75 
 
Fonseca 10 years tawny           5.75 
 
Martini bianco            4.00 
 
Martini rosso            4.00 
 
Sherry fino             4.25 
 
Sherry medium            4.00 
 
 
whisky  |  whiskey 
 
Dewars White Label Whisky          5.75 
 
Ballantines Scotch Whisky Finest          5.75 
 
Chivas Regal Scotch Whisky 12 years          7.50 
 
Glenfiddich 12 years           10.00 
 
Highland Park 12 years           10.00 
 
Jack Daniels Tennessee Whiskey          7.25 
 
Jameson Irish Whiskey           6.50  
 
Laphroaig Scotch Whisky           10.00 
 
Talisker 10 years Scotch Whisky         10.00 
 
Oban 14 years                11.00 
  



 

 
 
 
 
cognac  |  brandy 
 
Busnel Calvados Trois Lys           6.75 

 
Hennessy VS Cognac            8.95 
 
Grappa Nonino            5.50 
 
Janneau Armagnac VSOP           7.75 
 
Remy Martin Cognac VSOP          8.95 
 
 
spritzers   
 
Martini Floreale alcoholvrij           6.50 
Martini Floreale alcoholvrij met Double Dutch Indian Tonic & sinaasappel 
Martini Floreale alcohol-free with Double Dutch Indian Tonic & orange 

Martini fiero spritz           7.95 
Martini Fiero met Double Dutch Indian Tonic & sinaasappel 
Martini Fiero with Double Dutch Indian Tonic & orange 

St. Germain spritz            8.95 
St. Germain vlierbloesemlikeur met prosecco & munt 
St. Germain elderflower liqueur with prosecco & mint 

Aperol Spritz            7.75 
Aperol met prosecco & sinaasappel 
Aperol with prosecco & orange 

Limoncello spritz           7.75 
Villa Massa Limoncello met prosecco & citroen 
Villa Massa Limoncello with prosecco & lemon 

 
Cocktails non-alcoholic 
 
Virgin Mojito           8.50 
Een cocktail zonder alcohol met limoen, munt en ginger ale. 

A cocktail without alcohol with lime, mint and ginger ale.. 

 
Safe Sex on the Beach          8.50 
Een cocktail zonder alcohol met cranberry sap, sinaasappelsap en grenadine. 
A cocktail without alcohol with cranberry juice, orange juice and grenadine. 

  



 

 
 
 
 
Gin & tonic 
 
Gin signature cocktail            12.50 
Onze signature cocktail geïnspireerd door ons prachtige historische pand met een knipoog naar Frankrijk, met een 
bouquet van Amerikaans eiken, lavendel, steranijs en kardemom.  
Our signature cocktail inspired by our beautiful building with a French touch and a bouquet of American oak, 
lavender, star anise and cardamom.  

Bombay Sapphire            12.25 
Licht kruidig en verfrissende gin, geserveerd met Double Dutch Indian Tonic. 
Slightly spicy and refreshing gin, served with Double Dutch Indian Tonic. 

Bombay bramble            13.75 
Licht fruitig en met rijke bessensmaak, geserveerd met Double Dutch Indian Tonic. 
Lightly fruity and with rich berry taste, served with Double Dutch Indian Tonic. 

Hendrick’s             13.75 
Zachte en florale gin, geserveerd met Double Dutch Indian Tonic. 
Soft and floral gin, served with Double Dutch Indian Tonic. 

Wonderleaf alcoholvrij           9.50 
Alcoholvrije en vegan gin, geserveerd met Double Dutch Indian Tonic. 
Non-alcoholic and vegan gin, served with Double Dutch Indian Tonic. 
 

 
Cocktails ‘bar bisco’ specials   

Majito            9.95 
Alternatief op de traditonele “Mojito”. Een verfrissende cocktail met Amaretto, limoen, munt en spa rood.  
An alternative for the traditional “Mojito”. A refreshing cocktail with Amaretto, lime, mint and soda water. 

Sex on the beach           9.95  
Een zomerse cocktail met Vodka, Peach Tree, sinaasappelsap en cranberrysap..  
A summer cocktail with Vodka, Peach Tree, orange juice and cranberry juice. 

Balon 43            9.95 
Een verfrissende cocktail met Likeur 43, citroen sap, Cava en bruisend water.  
A refreshing cocktail with liquor 43, lemon juice, Cava and sparkling water. 

Cuba Libre            9.95 
Verfrissend maar krachtige cocktail met Bacardi Carta Oro, limoen en cola.  
A refreshing but powerful cocktail with Bacardi Carta Oro, lime and cola. 

Negroni            9.95 
Een klassieke cocktail met Campari, Martini Rosso en Bombay Saphire. 
A classic cocktail with Campari, Martini Rosso and Bombay Saphire. 

Paloma            9.95 
Een verfrissende cocktail met Tequila, limoensap en Double Dutch Pink Grapefruit. 
A refreshing cocktail with Tequila, lime juice and Double Dutch Pink Grapefruit. 

Pornstar Martini           9.95 
Een verfrissende cocktail met vanille Vodka, passievrucht, limoensap en een shot Cava. 
A refreshing cocktail with vanilla Vodka, passionfruit, lime juice and a shot of Cava. 

 


