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BAR MONROE
Welkom in Monroe! Met als slagzin ‘Blending old 
world elegance with a touch of modern boldness’ 
slaat Monroe niet enkel een brug tussen Oud  
en Nieuw Zuid, maar ook tussen de klassieke 
dranken van weleer en moderne creaties.

Head bartender Yuni Herremans en zijn team  
gingen hiermee aan de slag en serveren  
klassiekers in hun pure vorm of met een  
persoonlijke toets én eigentijdse drinks.



BAR SNACKS 
 
MONROE’S CHARCUTERIE SELECTIE 
Een bordje met enkele verrassende en bekende  
delicatessen van over de hele wereld: 

• Bonta, onze Vlaamse Duroc is afkomstig van  
 een boerderij in Zeeuws-Vlaanderen. De 100%  
 Duroc varkens worden hier grootgebracht met 
 respect voor het dier, het milieu en de  
 omgeving. Wij kozen voor de Bonta met 24  
 maanden rijping.

• Noord-Italiaanse Coppa Stagionata, 
  magere, gekruide varkensnek, gedroogd  
  en licht gezouten;  

• Salchichón Iberico Bellota, 
  deze gedroogde worst is afkomstig van 
  100% raszuivere Iberico varkens;

• Morcilla Ibérica de Bellota, gedroogde zwarte  
 beuling uit Spanje; 

• Paleta Cebo de Campo, Spaanse schouderham; 

• Mortadella Classica ‘Presidio Slow Food’ uit  
 Emilia Romagna, een traditionele, zijdezachte  
 worst uit Italië. 
-
€ 24,00



Terrine de campagne & foie
Huisgemaakte terrine van varken, ganzenlever en 
macadamia. Geserveerd met een krokante brioche 
en compote van kweepeer.  
-
€ 18,00 
 
Falafel en dip
Huisgemaakte mediterrane falafel (6 stuks),  
hummus, yoghurt curry dressing.  
-
€ 9,00 

Artichoke Wings
Krokante artisjok-buffalo wings met een groene 
kruidenmayonaise. 
-
€ 9,50 
 
Boudin Blanc
Ambachtelijke Antwerpse gebrande  
witte beuling geserveerd met Gentse pickles.   
-
€ 12,00
 
Tataki van Saku-tonijn 
Kort gebakken tonijn met spicy sesame-furikake, 
een ijskoude vinaigrette van dashi en citroengras, 
zoetzure salade van radijs, komkommer, koolrabi.  
-
€ 21,00



OESTERS 
We love oysters! Puur natuur of op een originele 
manier warm of koud bereid door ons  
keukenteam. Het liefst werken we met de  
verrukkelijke oesters van de Oesterij in Yerseke. 
We serveren ze altijd met één of twee artisanale 
Brusselse SWET hot sauces voor die extra kick!

Natuur  (6 stuks)
Koud geserveerde Zeeuwse creuse nr. 3, natuur 
geserveerd of met een klassieke mignonette  
van sjalot en rode wijnazijn.
-
€ 19,00
Supplement  
Siberische steur kaviaar “Tresor” € 20,00 
Een prachtige samenwerking tussen de meesters 
van de kaviaar van Imperial Heritage Caviar & 
Bistro Monroe. Onder eigen label voorzien we 
deze exclusieve kaviaar van de Siberische steur 
voor hen die net dat tikkeltje meer zoeken. 
Dankzij de karaktervolle rijping is deze klassieke 
maar zeer elegante kaviaar een waar genot. 
Geniet dus van de zachte, zilte en boterachtige 
smaak van deze middelgrote en glanzende grijze 
parels.

 



Nikkei Oysters (2 stuks) 
Koud geserveerde Zeeuwse creuse  
“Oesterij special” nr. 3, misoboter,  
sesame-furikake, lente-ui.
-
€ 9,00 

Le bon vivant chaud (2 stuks)
Gegratineerde Zeeuwse creuse “Oesterij special” 
nr. 3, natuur met beurre Maitre d’Hotel en Oud 
Brugge kaas en bieslook. 
-
€ 9,00 
 
The Green Monk (2 stuks)
Frisse bereiding van Zeeuwse creuses  
“Oesterij special” nr. 3, Granité van basilicum,  
gel van groene appel, Tobiko, bieslook.
-
€ 10,00



KAAS
Een unieke selectie kazen geaffineerd door  
Kaasmeesters Van Tricht. Ze worden geserveerd  
met brioche en een vijgencompote.  
Maak uw keuze uit onderstaande 8 kazen.  
-
4 kazen € 16,00 
8 kazen € 30,00 
 
DRANKEN SUGGESTIES BIJ DE KAZEN 
 
Bon Courage Cape Vintage Port 2018
Robertson - Zuid-Afrika
Onze aanrader bij ons kaasbordje! Hints van  
pruimen en zwarte kersen. Prominent bessenfruit 
met kruidige mokka-chocoladetonen en een  
lange, complexe afdronk. 
-
Glas € 8,00 
 
Madeira Marvilha
Deze madeira is een wijn die aroma’s heeft  
van gedroogd fruit. Licht, fluweelachtig en  
evenwichtig in de mond met een lange, droge 
afdronk. 
-
Glas € 8,00 
 
Liefmans Goudenband  
8° - 75cl
Dit unieke bier van gemengde gisting wordt 
gedragen door zijn zachte zuren, zeer elegant en 
vineus. Heerlijk bij een stukje kaas, of gewoon om 
zo van te genieten. 
-
€ 18,00 



Robiola 3 latti 
Italiaanse kaas uit rauwe koe-, geiten- en  
schapenmelk. Rijpt minstens 20 dagen.  
Afkomstig uit de Langhe Piemonte. 
 
Alex
Alex is een halfharde kaas afkomstig uit de Allgäu 
regio in Zuid-Duitsland. Het is een typische  
bergkaas die erg vol van smaak is en negen 
maanden werd gerijpt. De korst wordt bedekt 
met een mix van as en vlierbloesemsiroop.  
Toen de kaasmaker de eerste kaas had gemaakt 
en op weg was naar een kaaswinkel in München 
om zijn kaas voor te stellen, had hij nog geen 
naam voor de kaas. Hij noemde zijn kaas naar de 
trein waarop hij zat: de Allgäu Express, kortweg 
Alex. 
 



Le Petit Diable
Le Petit Diable is een creatie van Kaasaffineurs  
Van Tricht. Dit kaasje uit gepasteuriseerde  
koemelk is afkomstig uit Noord-Frankrijk.  
De koeien grazen vlakbij de kust en eten zo een 
pre salé gras, wat een specifieke smaak aan de 
melk geeft. Tijdens de productie wordt een sterk 
blond bier van hoge gisting aan de kaas  
toegevoegd. Nadien wordt de kaas hier  
meermaals mee gewassen. Het paneermeel rond 
de kaas zorgt ervoor dat de bieraroma’s goed  
aanwezig blijven. 
 
La Mère Michel 
De kaas wordt gemaakt door La Fromagerie  
du Gros Chene in Huy in de provincie Namen.
De korst wordt gewassen met rood smeer en 
krijgt hierdoor zijn wat pittigere smaak.
Rauwe koemelk. 
 
Aurelie
Aurelie is een Belgische biologische rauwmelkse 
geitenkaas in stronkvorm. Hij doet denken aan  
de Franse Saint Maure maar dan zonder aslaag.  
Hij wordt gemaakt door Kaasmakerij Karditsel  
in Lummen. Een samenwerking tussen 2 jonge 
boeren en een ervaren koppel kaasmakers zorgt 
voor een enorm toegankelijke en smeuïge  
geitenkaas. 



Comté Marcel Petite Fort Saint Antoine  
Réservation
Gerenommeerde harde kaas uit de Jura, gemaakt 
van rauwe koemelk. Deze kaas werd gerijpt in een 
oud militair fort op 1100 meter hoogte waar  
temperatuur en vochtigheid constant zijn en  
perfect om de kazen in te rijpen.  
De natuurlijke flora in dit fort zorgt ook voor de 
bijzondere smaak van deze kazen. Het unieke van 
deze Réservation is dat de wielen door  
Kaasaffineurs Van Tricht op smaak werden  
geselecteerd en apart werden gelegd in het fort, 
waarna ze naar de rijperij in de stadsbrouwerij 
gingen om daar nog even verder te rijpen. 
 
Shropshire Blue
Een absolute topkaas van koemelk uit het  
Verenigd Koninkrijk en familie van de Stilton.  
Deze kaas werd voor het eerst gemaakt in 1970  
in melkerij Castle Stuart in Inverness in Schotland 
door Andy Williamson, een kaasmaker die  
getraind was in het maken van Stilton in  
Nottinghamshire in het VK. De kaas was eerst 
bekend onder de naam ‘Inverness-shire Blue’ of 
‘Blue Stuart’, maar om de interesse naar de kaas 
te doen groeien, werd dat later omgedoopt tot 
Shropshire Blue. Wat dus niets te maken heeft 
met de plaats ‘Shropshire’. De kaas wordt nu  
gemaakt in de kaasmakerijen van Clawson,  
Leicestershire, Cropwell Bishop en Colston  
Bassett, waar ook Stilton gemaakt wordt.  
Deze blauwschimmel krijgt zijn oranje kleur door 
toevoeging van annatto, een natuurlijke kleurstof. 
Shropshire is zachter dan Stilton maar even romig 
van textuur. Naast de pittigheid van de blauwe 
aderen proeft men ook een vleugje karamel. 



Blu di Bufala 
Gepasteuriseerde blauwschimmelkaas uit 
buffelmelk. Wordt gemaakt in de regio van  
de buffelmozzarella, Campania. De rijke  
buffelmelk geeft een mooie structuur aan  
de kaas.



Cocktails
HET PERFECTE APERITIEF 
 
MARTINI’S 
Al meer dan een eeuw oud en waarschijnlijk
één van de meest iconische drinks ter wereld.
Deze complexe cocktail bevatte oorspronkelijk 
slechts twee ingrediënten maar kent ondertussen 
tientallen varianten. Hieronder vindt u onze  
favorieten.

Dry Vodka Martini
Grey Goose vodka, Noilly Prat Dry vermouth.
-
€ 15,00

Dry Gin Martini
Bombay Sapphire Premier Cru gin,  
Noilly Prat Dry vermouth.
-
€ 14,00

Rose Petal Martini
Bombay Sapphire gin, Martini Riserva  
Ambrato vermouth, St. Germain Elderflower  
likeur, rozenblaadjes.  
 -
€ 11,00



APERO

Golden Negroni
Patrón Silver tequila, Suze, Martini Floreale,  
pompelmoes. De negroni, koning onder de  
bittere cocktails, is al jarenlang onze favoriet. 
Deze golden twist wisselt weliswaar de iconische 
rode kleur, maar niet het bittere profiel.
-
€ 12,00
 
Modern Aviation
Barsol Pisco, St. Germain Elderflower likeur,  
limoen, lavendel, rozenwater. Een creatie uit 1916 
aangepast aan het moderne pallet door onze 
bartenders. Floraal en fris, een ideaal aperitief  
bij onze visgerechten.
-
€ 11,00

Classic Daiquiri
Bacardi Añejo Cuatro, limoen, rietsuiker.
Klassieke cocktail van 1898. In zijn puurste vorm  
is de daiquiri eenvoudig en subliem, een delicate  
blend van de zoetheid van de rum met verse  
limoensap.
-
€ 11,00 
 



Last Word
Bombay Sapphire Premier Cru gin, Chartreuse 
Verte, Luxardo Maraschino, Timut peper, 
limoenzuur. Een klassieker, bedacht voor de 
drooglegging in Amerika. Deze mix van gin 
en Chartreuse is ideaal voor zij die graag een 
kruidig aperitief drinken. Ons team ging met 
het klassieke recept aan de slag en voegde wat 
extra citrus toetsen toe om de heerlijke Bombay 
Sapphire Premier Cru in de spotlight te zetten.
-
€ 15,00

Clover Club
Bombay Sapphire gin, Martini Floreale,  
citroensap, framboos, eiwit. Fluweelzacht,  
fruitig en fris. Dat zegt genoeg!
-
€ 11,00 

Cherry Aviator
Grey Goose Le Citron vodka, Cherry Heering, 
Luxardo Maraschino, viool, citroen. Fan van de 
smaak van zure kers? Dan zit je hier zeker aan  
het juiste adres. In samenwerking met het  
Antwerpse brillenmerk Odette Lunette 
bedacht head bartender Yuni deze frisse,  
licht zure apero cocktail.
-
€ 13,00 

Cosmopolitan
Grey Goose Le Citron, Cointreau, cranberry,  
lime. This fresh, slightly sour cocktail goes  
back all the way to the 30’s. Thanks to Carrie  
and her Sex and the City it got a revival.
-
€ 13,00



Boulevardier 
Maker’s Mark Bourbon, Martini Bitter, Martini 
Rubino vermouth, Carpano Antica Formula 
vermouth, Cynar. Een simpele twist op de 
klassieke Negroni, geliefd om zijn balans tussen 
bitter, zoet en boozy. Rijk en warm van smaak, 
ideaal voor een koude avond.
-
€ 13,00

BUBBELS 
 
Chique Madam
Grey Goose vodka, passievrucht, vanille,  
Mont Marçal Cava Brut Reserva. Een creatie van 
de vrienden van Black Smoke. Deze dame was te 
mooi om te laten liggen. Heerlijk bruisend, fruitig 
en lekker zoet. 
-
€ 10,00 
 
Martini Spritz
Martini Bitter, Martini Vibrante, aardbei,  
Mont Marçal Cava Brut Reserva. Een licht bittere 
combinatie van Martini Bitter en Martini Vibrante, 
geïnfuseerd met verse aardbeien en  
afgetopt met onze Cava. Een ideale spritz!
-
€ 9,50



LONGDRINKS, HIGHBALLS EN COOLERS
 
Palomas
Patrón Silver tequila, granaatappel, pompelmoes, 
limoen. “¡Más por favor!”, is het enige wat bij  
ons opkomt na het drinken van deze frisse,  
licht bittere Mexicaanse longdrink.
-
€ 15,00

Monroe Mule
42 Below vodka, soda, gember, limoen.  
Ons antwoord op de Moscow Mule.  
Een strakke longdrink met hetzelfde  
licht pikante, frisse profiel.
-
€ 13,00

Pony’s Tail
Maker’s Mark bourbon, Mandarine Napoleon,  
abrikoos, Fever-Tree Ginger Ale. Een funky 
longdrink met de klassieke Horse’s Neck als  
basis. Heerlijk fris en licht kruidig.
-
€ 14,00

French Lemonade
Cointreau, St. Germain Elderflower likeur, limoen, 
soda. Een heerlijke dorstlessende limonade voor 
volwassenen.
-
€ 10,00



Bourbon Beets
Maker’s Mark bourbon, citroen, walnoot,  
bietensap. Een van Yuni’s eerste creaties,  
toen het hier nog een donkere biker bar was.  
Wij halen hem met plezier terug van onder het 
stof.
-
€ 16,00

Ax’ident
Bacardi Ocho rum, Licor 43, sinaasappel,  
passievrucht, limoen. Bitterzoet en heerlijk fruitig, 
een creatie van Axel, één van de toppers achter 
de bar.
-
€ 13,00

Rusty Rabbit
Dewar’s 12 Year Old Blended Scotch, Drambuie, 
aromatische cocktail bitters, Fever-Tree Ginger 
Ale. Een frisse twist op de Rusty Nail, één van 
Frank Sinatra’s favoriete drinks. De klassieke  
combinatie van Scotch en Drambuie wordt op 
smaak gebracht met een zuurtje en de frisse 
smaak van Ginger Ale. Ideaal als apero of tijdens 
het diner.
-
€ 12,00

Dark ‘n Stormy
Mount Gay Black Barrel rum, pimento siroop, 
limoen, Fever-Tree Ginger Beer. Een kruidige  
’modern classic’ met een tropische toets,  
ideaal voor de lange winteravonden.
-
€ 16,00



SMAAKBOMMEN 
 
New York Sour
Michter’s Bourbon, citroen, Carmenère.  
Een heerlijk smaakvolle klassieker. De basis  
van een whisky sour wordt in deze sipper op 
smaak gebracht met de zijdezachte tannines  
van één van onze favoriete rode wijnen.
-
€ 15,00

OG Smoked Old Fashioned
Maker’s Mark bourbon, suiker, aromatische  
cocktail bitters. Deze Old Fashioned op basis van 
Maker’s Mark bourbon wordt voor u zo klassiek 
mogelijk bereid en komt gerookt met kersenhout 
aan tafel.
-
€ 14,00

Spicy Mezcal Margarita
Mezcal Verde, Ancho Reyes chile ancho likeur, 
limoen, agave, aromatische cocktail bitters.
De ‘smoking hot’ neef van de klassieke  
margarita. Een rokerige mezcal drink op  
smaak gebracht met een heerlijk pikante  
likeur op basis van Ancho pepers.
-
€ 15,00



La Bella Mafia
Disaronno, The Busker Triple Cask Blended  
Irish whiskey, appel, oranjebloesem, rozenwater, 
citroen, eiwit. Een frisse zomerse ‘sour’ gebaseerd 
op The Godfather, niet enkel een kaskraker uit 
de jaren ‘70, maar ook een heerlijke cocktail met 
Disaronno in de hoofdrol.
-
€ 10,00

Bloody Mary
Grey Goose vodka, Taylor’s red port, Big Tom  
tomatensap, Ancho Reyes chile ancho likeur,  
Toxic Minds hot sauce, citroen, peper, zout.  
Bij deze cocktail hoeft geen extra uitleg,  
Grey Goose en Big Tom tomatensap op smaak  
gebracht met de heerlijk rokerige Toxic Minds  
hot sauce van onze vrienden van Black Smoke.
-
€ 16,00

Monte Cassino
Jim Beam Rye whisky, Chartreuse Jaune, DOM 
Bénédictine, citroen. In 1949 verscheen de Monte 
Carlo voor het eerst op cocktail menu’s, deze twist 
op de manhattan vervangt de klassieke vermouth 
met DOM Bénédictine, een zoete franse  
kruidenlikeur. De Monte Cassino gaat nog  
een stapje verder met gele Chartreuse en  
citroensap, zo komt deze heerlijk frisse,  
kruidige sipper tot stand.
-
€ 14,00



ALCOHOLVRIJ
 
Homemade Lemonade (40cl)
Huisgemaakte limonade op basis van verse  
limoen, citroen, sinaasappel en gedroogd  
limoenblad.
-
€ 5,00  
 
Homemade Iced Tea (40cl)
Een heerlijke zelfgemaakte iced tea met rode 
vruchten en citroen.
-
€ 5,00  
 
Ceci n’est pas un pigeon
Pompelmoes, limoen, granaatappel
Ons alcoholvrije antwoord op de Paloma,  
fris en licht bitter.
-
€ 9,00

Bundaberg Ginger Beer (37,5cl)
Een Ginger Beer ‘ from down under’, gebotteld 
en immens populair in Australia. Wij laten u er 
aan de andere kant van de wereld ook graag van 
genieten.
-
€ 6,00 



BRON Yuzu Kombucha
Kombucha van onze Antwerpse vrienden.  
Al sinds 2020 brouwen ze bij BRON kombucha  
in de ambachtelijke microbrouwerij in Antwerpen 
Noord. Proef hier onze pure favoriet!
-
€ 7,00

Pom Pom
Appel, bietensap, walnoot, citroen, luikse siroop.
Een alcoholvrije drank boordevol vitaminen en 
mineralen met een lekkere winterse toets.
-
€ 8,00

Noord
BRON Yuzu kombucha, framboos, limoen.
-
€ 8,00



Bubbels & Champagnes 
 
Mont Marçal Cava Brut Reserva
Macabeo, Parellada, Xarel-Lo | Penedes, Spanje 
Licht gele kleur met fijne pareling. In de neus,  
aroma’s van citrus in combinatie met lichte  
toetsen van gist en brioche. Aangename smaak 
waarbij de balans tussen de frisse zuren en de 
zachte fruitigheid zorgen voor een aangename 
afdronk. 
-
Glas € 8,00
Fles € 39,00

Piper-Heidsieck Essentiel Brut by Taste!
Speciaal gemaakt om te combineren met de  
elegante gerechten van Bar & Bistro Monroe.  
Deze champagne is van de oogst van 2014 en 
heeft vijf jaar gerijpt in de kelders voordat hij in 
2020 werd gedegorgeerd. Het is een blend van 
47% pinot noir, 31% meunier en 22% chardonnay 
druiven en 18% van deze champagne zijn de beste 
reservawijnen. 
- 
Glas € 13,00
Fles € 69,00

VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART 
VOOR MEER CHAMPAGNES EN WIJNEN.



HUISWIJNEN
Rare Vineyards Languedoc, France
Deze wijnen zijn zorgvuldig samengesteld uit  
hoogwaardige geselecteerde druiven.  
Wij presenteren ze met trots als onze huiswijnen, 
omdat wij alleen het beste voor onze gasten  
serveren.
-
Glas € 5,50 | Karaf (50 cl) € 19,50 | Fles € 28,00

WIT

Vermentino 
Mooie accenten van vlier- en lindebloesem,  
wit steenfruit en citrusvruchten in de neus.  
Veel frisheid, subtiele zuren en een lichte  
mineraliteit in de mond.

ROOD

Carignan
Zeer aangename en sappige rode wijn op basis 
van 100% carignan druif. Aroma’s van bessen,  
kruiden, vanille en met lichte houttoets.

ROSÉ

Cinsault 
Frisse en fruitige toetsen van aardbei  
en rode bessen, zowel in geur als smaak.  
Een leuke en vlotte drinker. 



WIJNEN PER GLAS 
WIT 

Nyakas Sauvignon Blanc | Buda, Hongarije 
Het wijnhuis Nyakas Winery wordt gerund als  
een coöperatie waarbij alle medewerkers  
mede-eigenaar zijn. Daaronder ook de vrouwelijke 
wijnmaker Nyúlné Pühra Beáta, die recent werd 
uitgeroepen tot ‘Winemaker of the Year’ in  
Hongarije. Een witte wijn met krokante,  
frisse aroma’s van groene appel, citrus en zelfs 
een vleugje gras. Met een ingetogen, maar  
kruidig smaakpalet toont deze sauvignon blanc 
zijn grote klasse.
-
Glas € 6,50 | Karaf € 24,00 | Fles € 35,00

Bon Courage
Chardonnay | West-Kaap, Zuid-Afrika 
Een Chardonnay met tropische aroma’s van 
meloen, sinaasappel en limoen. Hij is fris en 
heeft tegelijk een volle textuur die zorgt voor een 
mollige witte wijn en een vlotte finish.
-
Glas € 7,50 | Karaf € 28,00 | Fles € 40,00



ROOD

JJ Hahn ‘Oakden’
Shiraz | Barossa Valley, Australië
De exclusieve en gelimiteerde wijnen van het 
domein J.J. Hahn worden gevinifieerd door top 
wijnmaker Rolf Binder. Binder staat reeds meer 
dan 25 jaar aangeschreven als één van de grootste 
Shiraz-specialisten van Australië. De ‘Oakden’ 
Shiraz komt grotendeels van wijngaarden in de 
bekende regio Barossa Valley. Een typische, mooi 
gebalanceerde Shiraz, lekker sappig en kruidig.
-
Glas € 6,50 | Karaf € 25,00 | Fles € 37,00

De’Conti Appassimento 
Primitivo | Puglia, Italië 
Smaakvolle, stevige en fruitige rode wijn uit  
Puglia. Men vindt heel wat aroma’s terug van 
zwart fruit, kruiden en zwarte peper met noties 
van chocolade. Mooie ronde afdronk met zachte 
tannines.
-
Glas € 7,00 | Karaf € 27,00 | Fles € 39,00

Contemplation Katarzyna  
Malbec, Merlot | Thracian Valley
De wijn heeft een kersenrode kleur met  
robijnrode schakeringen. In de neus vooral  
aroma’s van zwart bosfruit, peper en aardse 
tonen met nuances van tabak en kruiden.  
De smaak is subtiel met zijdezachte tannines  
en een opvallende en aangename zuurgraad.
-
Glas € 9,00 | Karaf € 33,00 | Fles € 48,00 

VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART 
VOOR MEER WIJNEN PER GLAS EN PER FLES.



Bieren op tap 
 
Cristal
5,0° - 25cl
-
€ 3,00 
 
Bolleke 
5,2° - 25cl
-
€ 3,80 
 
Tripel d’Anvers 
8,0° - 25cl
-
€ 5,00 
 
Duvel 666 
6,6° - 25cl
-
€ 4,50



Bieren op fles 
 
Vedett Extra Playa
5,2° - 33cl
-
€ 5,00

Wild Jo
5,8° - 33cl
-
€ 4,50 
 
Vedett Blond 
5,2° - 33cl
-
€ 4,50 
 
Vedett Extra White 
4,7° - 33cl
-
€ 4,50 
 
Vedett IPA
5,5° - 33cl
-
€ 4,50 
 
Maredsous Bruin
8,0° - 33cl
-
€ 4,50 
 
La Chouffe
8,0° - 33cl
-
€ 5,00



Liefmans Fruitesse On The Rocks
3,8° - 25cl
-
€ 3,80

Tank 7
8,5° - 33cl
-
€ 5,00 
 
Duvel
8,5° - 33cl
-
€ 5,50 
 
Duvel Tripel Hop
9,5° - 33cl
-
€ 5,50

Liefmans Fruitesse Alcoholvrij
0,0° - 25cl
-
€ 3,80

Carlsberg
0,0° - 25cl
-
€ 3,50



Duvel and Friends 
 
Bij ons in Monroe is Duvel koning te rijk!  
Maar bovenal zijn we dol op mooie bieren  
geserveerd uit grote flessen. Op die manier  
kan er samen met vrienden en familie volop  
genoten worden van deze topbieren.  
Samen met de biersommelier van Duvel  
hebben we een mooie selectie gemaakt.  
Naast een vast assortiment kan je bovendien 
regelmatig genieten van bieren uit onze geheime 
“schuif”. Het gaat hier om unieke bieren die  
beschikbaar zijn #zolangdevoorraadstrekt. 
 
Duvel  
8,5°- 75cl
Een iconisch bier dat geen uitleg behoeft.  
Perfect voor het aperomoment of om bij te  
genieten na de maaltijd, maar ook in combinatie 
met tal van gerechten steeds een binnenkopper.
-
€ 12,50 
 
Duvel Magnum Sleeve 
8,5°- 150cl
-
€ 25,00



Liefmans Kriek Xtra Blend 
9° - 75cl 
Een oud bruin bier gerijpt met Limburgse  
krieken wat zorgt voor een vol en fruitig bier met 
een mooie, aanwezige aciditeit. Dit alles geblend 
met verschillende vatrijpingen, bourbon,  
pinot noir … Een geslaagd experiment van de 
brouwmeester van Liefmans en de ultieme  
begeleider van onze chocoladesoufflé.
-
€ 15,00 
 
Liefmans Goudenband 
8° - 75cl 
Dit unieke bier van gemengde gisting wordt  
gedragen door zijn zachte zuren, zeer elegant  
en vineus. Heerlijk bij een stukje kaas, of gewoon 
om zo van te genieten.
-
€ 18,00 
 
Houblon Chouffe 
9° - 75cl 
Een brouwerij verstopt diep in de Ardennen baart 
één van de eerste Belgische IPA’s, vermomd als 
‘Houblon’. Proef dit, en ontdek hoe een perfect 
gebalanceerd gehopt bier hoort te zijn.  
Fris, maar toch volmondig. Perfect te combineren 
bij gegrilde vis of gevogelte. 
-
€ 15,00 



#ZOLANGDEVOORRAADSTREKT 
 
Love Child N°10 
7,6° - 75cl 
Geïnspireerd op West-Vlaams roodbruin, maar 
onze brouwers van de Boulevard Brewery uit  
Kansas City take it to the next level! Wanneer sour 
ales verschillende vatrijpingen krijgen en nieuwe 
eik, sangiovese barrels, wijnvaten met abrikoos én 
een wilde gist worden toegevoegd, dan ontstaat 
er iets unieks. Een pure liefdesbaby die zijn gelijke 
niet kent. Perfect als apero maar ook voor durvers 
bij een goed stuk gerookt vlees of buikspek. 
-
€ 18,00 
 
Duvel Barrel Aged, Jamaican Rum Edition 
11° - 75cl 
De zesde vatrijping van Duvel, gerijpt op  
rumvaten uit Jamaica, vol en funky, rasta-style, 
voor durvers en kenners. Een bom van een bier 
maar toch super vlot drinkbaar en perfect bij een 
mooi stuk gegrild rood vlees.
-
€ 39,00



Warme Dranken 
 
Caffè Vergnano Koffie
Met veel passie voor koffie sinds 1882 is Caffé 
Vergnano de oudste Italiaanse koffiebrander,  
al vijf generaties lang in handen van de Vergnano 
familie. Voor al onze koffiebereidingen gebruiken 
we de Crema 800 bonen, een blend van 80%  
Arabica en 20% Robusta. Dit geeft een zacht 
aroma en een perfecte balans tussen smaak en 
karakter. 
 
Lungo
-
€ 3,00
 
Espresso
-
€ 2,80  
 
Doppio
-
€ 5,00  
 
Latte Macchiato
-
€ 3,70  
 
Cappuccino
-
€ 3,70  
 
Flat White
-
€ 3,70 



Cortado
-
€ 3,70  
 
Decaffeinato
-
€ 3,00  
 
Al onze melkbereidingen zijn ook  
verkrijgbaar met glutenvrije  
amandelmelk. 



Satemwa Tea 
 
Een theedomein, al drie generaties gevestigd  
in de Shire Highlands van Malawi, opgericht in 
1928. Al bijna 100 jaar maken ze uitmuntende 
thees die ze over heel de wereld verdelen.  
Deze thees worden gemaakt met liefde,  
passie en respect voor de omgeving.  
Bij Satemwa dragen ze graag hun steentje bij tot 
de verbetering van de levensstandaard in Malawi. 
 
Earl Grey
-
€ 3,00  
 
White Hibiscus
-
€ 3,00  
 
Black & White
-
€ 3,00  
 
Green Mint
-
€ 3,00  
 
Verse muntthee
-
€ 4,00 



Chaudfontaine Waters 
 
Chaudfontaine - 20cl
-
€ 3,00  
 
Chaudfontaine - 50cl
-
€ 5,50  
 

Fever-Tree Premium Mixers 
 
Fever-Tree  
Indian Tonic / Indian Light Tonic  
Mediterranean Tonic / Elderflower Tonic 
Ginger Ale / Ginger Beer / Sicilian Lemonade
-
€ 4,50 



Frisdranken 
 
Coca-Cola / Coca-Cola Zero 
-
€ 3,20  
 
Sprite
-
€ 3,50 
 
Minute Maid Apple / Orange
-
€ 3,20 
 
Fuze Tea Sparkling Black Tea
-
€ 3,50 
 
Almdudler
-
€ 3,50 
 
Big Tom Spiced Tomato Juice
-
€ 4,50 
 
Homemade Iced Tea
-
€ 5,00  
 
Homemade Lemonade
-
€ 5,00 



Aperitief 
 
Ricard de Marseille
-
€ 6,50  
 
Pineau des Charentes
-
€ 5,50  
 
Ratafia de Champagne Rubis 18% 
Distillerie Jean Goyard 
Deze cuvée is rijk, zacht en heeft zijn karakter
te danken aan het subtiele huwelijk tussen  
druivensap en Eaux-de-vie gerijpt in eikenhouten 
vaten. Hij heeft een heldere amberkleur en in de 
neus ontplooien zich zoete en kruidige noten.  
In de mond hints van gekonfijt fruit en  
kweeperengelei.
-
€ 9,00  
 
Domecq Dry Sherry
-
€ 5,50  
 
Taylor’s White Port / Red Port
-
€ 5,50  
 
Martini Riserva Ambrato
-
€ 8,00  
 
Martini Riserva Rubino
-
€ 8,00 



Martini Bitter 1872
-
€ 8,00  
 
Martini Gran Lusso
-
€ 9,00  
 
Martini  
Bianco / Rosso / Rosato / Extra Dry / Fiero
-
€ 6,00  
 
Martini Floreale 0,5% 
Een volledig gearomatiseerde aperitivo met  
minder dan 0,5% alcohol, in Italiaanse stijl,  
geïnspireerd door 150 jaar Martini-expertise in 
wijn en kruiden. Een verfrissende lichte en florale 
aperitivo met alsem en Romeinse kamille.
-
€ 7,50  
 
Martini Vibrante 0,5% 
Een volledig gearomatiseerde aperitivo met  
minder dan 0,5% alcohol in Italiaanse stijl,  
geïnspireerd door 150 jaar Martini-expertise in 
wijn en kruiden. Een verfrissende lichte en florale 
aperitivo met bergamot en alsem.
-
€ 7,50 

Noilly Prat Dry
-
€ 6,00 

Carpano Antica Formula
-
€ 7,50



STERKE DRANKEN 
 
VODKA 
 
42 Below
-
€ 9,00  
 
Grey Goose
-
€ 11,50  
 
Grey Goose Le Citron
-
€ 12,50  
 
Dada Chapel Potato Vodka
-
€ 9,50  
 
Zubrowka
-
€ 9,00 



GIN 
 
Bombay Sapphire
-
€ 8,00 
 
Star Of Bombay 
-
€ 12,00
 
Bombay Sapphire Premier Cru
-
€ 12,00  
 
Bombay Bramble
-
€ 11,00 

Roku Gin
-
€ 12,00 
 
Hendrick’s
-
€ 12,00  
 
Copperhead
-
€ 15,00  
 
Oxley
-
€ 16,00  
 
Hepple
-
€ 15,00  

Filliers Sloe Gin
-
€ 10,00 



RUM 
 
Bacardi Añejo Cuatro
-
€ 9,00  
 
Bacardi 8 Años
-
€ 10,00  
 
Bacardi Gran Reserva Diez
-
€ 12,00  
 
Bacardi Facundo Paraiso XA
-
€ 11,00/cl  
 
Santa Teresa 1796
-
€ 15,00 
 
Mount Gay Black Barrel
-
€ 13,00  
 
Mount Gay Extra Old
-
€ 14,00  
 
Mount Gay 1703
-
€ 25,00  
 
Plantation 3 Stars
-
€ 8,50 



Plantation Barbados 5 years
-
€ 10,00  
 
Plantation XO 20th Anniversary
-
€ 12,00 

WHISK(E)Y

SCOTCH 
 
HIGHLANDS 
 
Dewar’s 12y - Blended
-
€ 9,50  
 
Dewar’s 18y - Blended
-
€ 15,00  
 
Aberfeldy 12y - Single malt
-
€ 12,00

LOWLANDS

Waterproof Blended Scotch by MacDuff
-
€ 10,00



SPEYSIDE 
 
Monkey Shoulder - Blended  
-
€ 9,00  
 
Glenfiddich 12y - Single malt
-
€ 11,00  
 
Glenfiddich 21y - Single malt
-
€ 20,00  
 
Aultmore 12y - Single malt
-
€ 13,00  
 
Balvenie Double Wood 12y - Single malt
-
€ 15,00



ISLANDS 
 
Highland Park 10y - Single malt
-
€ 12,50  
 
Highland Park 12y - Single malt
-
€ 15,00  
 
ISLAY 
 
Bruichladdich The Classic Laddie - Single malt
-
€ 18,00  
 
Bruichladdich Port Charlotte - Single malt
-
€ 20,00  
 
Octomore 07.1 - Single malt
-
€ 7,00 /cl



IERLAND 

The Busker Triple Cask - Blended
-
€ 7,50
 
Jameson - Blended
-
€ 8,00 
 
Tullamore Dew - Blended
-
€ 9,00
 
NOORD-AMERIKA 
 
Maker’s Mark Bourbon
Altijd heerlijk zacht, een bourbon gemaakt  
met rode wintertarwe, vol van smaak maar 
verrassend smooth. Gerijpt in Amerikaanse 
witte eiken vaten, die met de hand gedraaid 
worden om zo tot de perfecte smaak te komen.
-
€ 11,00

Maker’s Mark 46
Frans eiken voor lagen van smaak. Het creëren 
van kenmerkende bourbon vereist een eersteklas 
afwerking die begint met het volledig gerijpte 
Maker’s Mark op vatsterkte. Tien aangebraden 
Franse eikenhouten duigen worden in het 
vat geplaatst voordat de whisky onder ideale 
omstandigheden in hun kalkstenen kelder 
tot rijpheid wordt gerijpt. Het resultaat is een 
gemakkelijk te drinken bourbon met tonen van 
karamel, vanille en bakkruiden die het gehemelte 
in lagen begroeten.
-
€ 18,00



Jim Beam Kentucky Straight Bourbon
Al 7 generaties en meer dan 200 jaar produceert 
de Beam familie heerlijke Bourbon. Maïs, rogge, 
gemoute gerst en het typische ijzerarme water  
uit Kentucky zorgen voor een heerlijke basis.  
Deze gaat na het distilleren 4 jaar lang op vaten 
van Amerikaanse witte eik.
-
€ 8,00

Jim Beam Rye
-
€ 10,00

Jim Beam Single Barrel
-
€ 11,00

Michter’s US*1 Bourbon
-
€ 14,00  
 
Michter’s Sour Mash
-
€ 15,00 

Michter’s Straight Rye
-
€ 15,00

Knob Creek
-
€ 14,00

Basil Hayden’s
-
€ 15,00



Hudson Baby Bourbon
-
€ 16,00  
 
Hudson Manhattan Rye
-
€ 20,00

JAPAN 
 
Hibiki
-
€ 25,00

Toki Suntory
-
€ 13,00

TEQUILA & MEZCAL  
 
Cazadores Blanco
-
€ 9,00  
 
Cazadores Reposado
-
€ 10,00  
 
Patrón Silver
-
€ 13,00  
 
Patrón Reposado
-
€ 13,50  
 



Patrón Añejo
-
€ 14,00  
 
Mezcal Verde
Een zachte en toegankelijke mezcal, ideaal  
voor de mezcal liefhebber maar ook voor zij  
die het product wensen te ontdekken.
-
€ 11,00  
 
Vida del Maguey Azul Mezcal
-
€ 6,00 /cl 
 
ARMAGNAC & CALVADOS 
 
Armagnac Janneau VSOP
-
€ 9,00  
 
Calvados Boulard
-
€ 9,00  
 
Calvados Château du Breuil
-
€ 10,00  
 
 



COGNAC

Baron Otard
-
€ 8,00  
 
Cognac Frapin, 1270
Prachtige 100% Grande Champagne  
& premier cru de Cognac 
-
€ 11,50

Frapin Château Fontpinot XO
Evenwichtig, rijk en complex in de mond  
met aroma’s van gedroogd en gekonfijt  
fruit en een uitzonderlijk lange afdronk.
-
€ 25,00
 
Rémy Martin VSOP
-
€ 12,00

Rémy Martin Accord Royal 1738
-
€ 15,00 
 
Rémy Martin XO 85% Grand Champagne
-
€ 21,00 
 
Rémy Martin Louis XIII
-
€ 110,00 



LIKEUR 
 
St. Germain Elderflower
-
€ 11,00  
 
Disaronno
-
€ 8,00  
 
Disaronno Velvet
-
€ 9,00  
 
Hierbas de las Dunas
-
€ 9,00  
 
Grand Marnier
-
€ 8,00  
 
Cointreau
-
€ 8,00 

Cointreau Noir
-
€ 9,50 

Mandarine Napoléon
-
€ 9,00 
 



Licor 43
-
€ 8,00  

Tia Maria
-
€ 8,00 

Isolabella
Sambuca
-
€ 9,00

Elixir d’Anvers
-
€ 8,00  
 
Lazzaroni Limoncello
-
€ 8,00  
 
Drambuie
-
€ 8,00  
 
Drambuie 15y
-
€ 12,00`

Fernet Branca
-
€ 8,00




