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Lieverds aperitiefen           

 

Rabarber Sprizz                          € 6,50 

Aperol Sprizz           € 6,50 

Duits Sekt, droog          € 5,50 

Prosecco, glas           € 5,50 

Martini bianco           € 4,00 

Noilly prat           € 4,00 

Sherry dry of medium          € 4,00 

Kir             € 5,50 

Campari Bitter           € 5,00 

Port  wit of rood           € 4,00 

Ricard met ijskoud water         € 5,00 

Bombay Gin en Tonic          € 7,50 
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Lieverds softs 

 
San Pellegrino        per fles 0,75  € 6,00 

Spa barisat        per fles 0,25  € 2,20  
 

Aqua Panna        per fles 0,75  € 6,00 

Spa reine        per fles 0,25  € 2,20  
 

Jus d´orange            € 3,00 

Appelsap           € 3,00 

Tomaten-groentensap          € 3,00 

Rabarbersap           € 3,00 

Tonic water / Bitter lemon          € 3,00 

Ijsthee            € 2,80 

Fanta            € 2,80 

Coca Cola / Coca Cola light         € 2,80 
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Sprankelend 

 

Cava | wit                €27,50 
Macabeo, Xarello, Parellada | Penedès | Spanje 

Uitbundige geur, kruidig, fris en met hinten van banaan, meloen, abrikoos en iets van appel. Krachtige 
mousse, fris van smaak, perfect in balans. Lange afdronk, mild droog, fris en kruidig 

Cremant de Loire                            € 32,50  
Sauvignon blanc en Chardonnay | Loire | Frankrijk             

Geur  van acacia, citroengras en lichte tonen van kruiden met een diepe smaak, fijne mousserende belletjes 

Moet & Chandon Champagne brut imperi                                                                  € 69,50  
Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay | Champagne | Frankrijk 

Goudgeel, bouquet van groene appel en citrusvruchten, minerale nuances en witte bloemen 
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Lieverds huiswijnen 

 
 

Wit - Chardonnay | Frankrijk                                        
Fris en fruitig met tonen van groene appel en citrus, voll en rond     

Rosé  — Pinotage, Cinsault | Zuid Afrika                                                                                                   
Intense geur van bosaardbei, framboze en rode bessen 

Rood —  Garnacha, Tempranillo | Spanje                                      
Fruitig met accenten van donker fruit, voll en rond 

 

per glas     0,15 l   €    4,00 

per karaf     0,50 l      € 12,50  

per karaf   0,75 l     € 18,50 
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Wit per fles 

 

Paarl | Heights                                                                                                              € 21,50       
Chenin blanc | Zuid Afrika          

Fris lichtgeel met groene glans. Stuiven fris van geur met pompelmoes, groene pruim en witte bloesem.  

 

Montalto Cataratto Chardonnay                                                                                                                                                € 23,50 
Cataratto en Chardonnay | Sicilie |  Italie 

Frisse  wijn met hinten van kamperfoelie en citroen,  smaak is heel licht ziltig met wat kruiden en houttonen 

 

Barton & Guestier                            € 24,50 
Bordeaux blanc | Cote de Gascogne | Frankrijk  

Een zacht en volle wijn met aromas van perzik, citrus-en tropisch fruit en tonen van vanille 
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El Tidon | Casa del Valle             €24,50        
Sauvignon blanc | La Mancha | Spanje  

Elegant met indrukken van buxus, witte bloesem en een vleugje citroen, in de smaak met appel en peer 

 

Krems Grüner Veltliner                          € 25,50     
Grüner Veltliner | Kremstal | Oostenrijk 

Fris met een aangename zuurgraad met veel fruit van groene appels, bloesem en kruisbessen 

 

Alte Reben | Weingut Schlossmühlenhof                                                       € 25,50    
Rivaner | Rheinhessen | Duitsland        

Prachtig goudgeel, fruitig met indrukken van mirabellen en kastanjes, sappige volle smaak met zachte zuren  

 

La Cave du Vieil Armand         € 27,50        
Gewürztraminer | Elzas | Frankrijk   

De kleur is helder, transparant en lichtgeel, een neus van fruit, met name passievrucht, en bloemige tonen 
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Lagrange Père et Fille | Pouilly Fumé         € 29,50 
Sauvignon blanc | Loire | Frankrijk 

Complexe en zeer zuivere geur van bloemen, hint  van citrus fruit en kruisbessen, frisse zuren in de aanzet 

 

Peter Weber Riesling        € 29,50        
Riesling | Elzas | Frankrijk   

Geuren van abrikozen, perzikken en kruiden. Smaakvol, fris en sappig met een mooie balans in de frisse zuren en 
een lange fruitige afdronk met een kruidig vleugje 

 

Domaine la Gemiere Sancerre | Les Montees Blanches       € 34,50 
Sancerre | Frankrijk 

Bleek van kleur met een groene zweem. In de geur de kenmerkende expressies van buxus, mint, cassis en 
vuursteen. Met indrukken van citrus en kruisbessen 
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Rosé per fles 
 

Barton & Guestier                                                                    € 22,50       
Syrah rosé | Frankrijk                    

Intense en fruitige neus met een lichte hint van kruiden  

 

Rood per fles 
 

Castellani | Nero d'Avola Merlot (biologisch)                                                              € 22,50   
Nero d´Avola Merlot | Sicilie | Italie   

Kleur paarsrood, geur naar pruimen op sap, zwart fruit en koffie, smaak vol maar zacht 

Barton & Guestier  Bordeaux Reserve                                                                                  € 23,50  
Bordeaux | Côtes de Gascogne | Frankrijk          

Diepe, purperen kleur, hevig tranend, met aroma's van rode bessen, cassis en ceder 
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André Vonnier Beaujolais Villages          € 24,50 
Gamay noir | Beaujolais | Frankrijk 

Fris en zeer fruitig, intense geurenaroma's van zwarte kersen, bessen, tijm, lavendel en specerijen. Smaak 
van rood fruit, chocola, kruiden en vanille tonen. De afdronk is licht kruidig  

 

Pierre Baptiste (2014)           € 27,50 
Pinot Noir | Bourgogne | Frankrijk 

Kernachtig maar licht, robijnrood , soepele ronde smaak van frambozen, boterbabbelaars en rode bessen 

 

Les Trois Couronnes Crozes Hermitage (2013)            € 37,50 
Syrah | Rhone | Frankrijk 

Fris met zachte tannines, zoet zacht rood fruit met peperachtige nasmaak, kleur diep robijnrood 

 

Bodegas de la Serna - Allende la Vega Reserva Ribera del Duero (2000)                                                            € 39,50 
Tinto Fino | Ribera del Duero | Spanje     

Smaak is vol met indrukken van rijp rood fruit, kruiden en vanille. Uitzonderlijk lange afdronk 
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Armand Dartois - Châteauneuf du Pape AOC (2013)                                                     € 42,50 
Cuveé | Languedoc | Frankrijk 

Volle, krachtig smaak, soepel en zacht, met veel gestoofde indrukken, kruidigheid, rijp en gekonfijt fruit 

 

Principesco | Brunello di Montalcino DOCG (2008)       € 48,50 
Sangiovese | Toscane Montalcino | Italie 

Krachtig en voll, granaatrood, harmonieuze, evenwichtige en volle smaak van rood fruit, kruiden en vanille 

 

Lieverds bier 

 
Warsteiner Pils (fles 0,3)           € 3,00 

Heineken Pils (fles 0,3)                € 3,00 

Hefeweizen (fles 0,5)            € 4,50 
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Koffie en thee 
 

Espresso           € 2,50 

Espresso dubbel           € 3,50 

Café Crème           € 2,80 

Koffie verkeert             € 3,00 

Cappuccino           € 3,00 

Groene Thee (losse thee van Mondiano)        € 3,00 

Rooibos Thee (losse thee van Mondiano)       € 3,00 

Ceylon Thee (losse thee van Mondiano)        € 3,00 

Munt thee (losse, gedroogde thee uit eigen tuin)       € 3,00 

Irish koffie / Franse  koffie / Italiaanse koffie       € 7,50 
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Lieverds spirits en likeur 

 
Bols Jonge Jenever of Jägermeister         € 3,50 

Likor 43            € 5,00 

Bailey´s of  Amarula          € 5,00 

Bombay Gin           € 5,50 

Havana Club Rum          € 5,50 

Smirnoff  Wodka          € 5,00 

Grappa di Prosecco of  Calvados         € 6,50 

Kuyper Kirsch            € 6,00 

Ramazotti            € 5,00 

Jonny Walker red label          € 6,00 

Jonny Walker black label          € 8,50 

Courvoisier Cognac          € 7,50 

Disaronno Amaretto          € 5,00 

Cointreau of Grand Marnier         € 6,00 

Likeurwijn (verschillende soorten)        € 6,00 


