WELKOM TERUG!
goed om je terug te zien bij BAR REPUBLIC!
eindelijk kunnen we je weer gezellig ontvangen op ons terras.
Zoals je ziet hebben Bar Republic en The Roast Club samen een extra groot
terras en werken we momenteel uit één keuken. Dat betekent 'the best of both!'
Geniet van de geweldige lunch gerechten van The Roast Club én van de heerlijke
borrelbites en cocktails van Bar Republic.
Uiteraard hopen wij snel weer tot later open te mogen en je ook in beide zaken te
ontvangen voor een lekker diner of een after dinner borrel.

Volg je onze socials al?
Leuk als je ons tagt; ZO kunnen we mee genieten!
theroastclub.ehv

republic.ehv

we willen je vragen om deze qr-code te
scannen EN je gegevens bij ons achter te laten.
dit zijn wij verplicht i.v.m. de corona regels.
alvast bedankt voor je medewerking!

WIJNEN

PER GLAS
PER FLES

WIT

ROOD

CHARDONNAY / REPUBLIC / frankrijk
4.70 / 23.50 Rond, fruitig en zacht
VERDEJO / CORRECTO / spanje
5.60 / 27.50 Fris, fruitig en zeer aromatisch
CHARDONNAY / MAISON LES AUBES / frankrijk
6.20 / 30.00 Subtiel boterig met tonen van tropisch fruit
chardonnay moscatel / yeya / spanje
32.50 Soepel en vol tropisch fruit
sauvignon blanc / finca bacara / spanje
33.50 Heerlijk fris met hints van kruiden en citrus
tempranillo / FINca manzanos / SPANJE
39.50 Heerlijk met veel tropisch fruit en hints van kruiden

merlot / republic / frankrijk
4.70 / 23.50 Aangename, verfrissende aroma's van rood fruit
cabernet sauvignon / correcto / spanje
5.60 / 27.50 Zacht en smaakvol met hints van aardbei en bramen
shiraz / farm hand / australië
6.20 / 30.00 Biologische wijn, heerlijk vol met rijp fruit
carmenere merlot / porcone butchers / italië
55.00 Robuuste wijn, een tikje spicy en sappig
monastrell / time waits for no one / spanje
36.50 Heerlijke, fris en fruitige wijn met een dieprode kleur
tempranillo / manzanos gran reserva / spanje
49.50 Geweldige wijn vol met rijp, donker fruit

ROSé

BUBBELS

syrah / republic
4.70 / 23.50 Rijk met rood fruit en een prettige zuurgraad

prosecco / wine punk mazzeltov / iTALIË
7.00 / 39.00 Fijne bubbels met een intense smaak

GRENACHE NOIR / AIX / FRANKRIJK
7.70 / 37.50 Rond, fris en harmonieus met smaken van rood bosfruit

VEUVE CLICQUOT BRUT / FRANKRIJK
89.00 Feestelijk en vol van wit fruit

BIEREN
PILs / lager

0.0%

IPA

lagunitas hop 4.40
hEIneken o.o 3.50
amstel radler 3.50

HEINEKEN 3.00

lagunitas IPA 4.60
daytime 4.90

WITBIER / WEIZEN
brand weizen 4.50

DUBBEL

affligem dubbel 4.20

TRIPEL
affligem tripel 4.20

BLOND

affligem blond 4.50
oedipus mannenliefde 4.90
oedipus thai thai 4.90

vers getapt

COCKTAILS
BY BAR REPUBLIC
Ginger mojito 10.50

Gember bacardi / limoen / rietsuiker / spa rood/ mint

Cosmopolitan 9.00

Ketel one vodka / contreau / cranberry sap / suikersiroop / limoensap

limoncello basil sour 9.50

Limoncello / citroensap / suikersiroop / basilicum

horchata latte 9.50

Licor 43 Horchata / witte chocolade / room / espresso / koffiebonen

Chocolate old fashioned 12.00

Remy Martin / chambord / chocolade / blauwe bessen

passion cocktail 9.00

Tequila gold / peachtree / passiesiroop / limoensap / prosecco

GIN TONIC

LIKEUREN

BOMBAY / Mediterranean tonic 12.00
Basilicum / blauwe bessen / peperkorrels

Limoncello / licor 43 / amaretto / sambuca
grand marnier / baileys / frangelico 5.50

HENDRIcK'S / ELDERFLOWER TONIC 11.00
Komkommer / rozenblaadjes / citroen
BOSFORD GIN / MEDITERRANEAN TONIC 10.50
Mix van rood fruit / jeneverbessen
BULLDOG GIN / WELkE TONIC / 10.50
Limoen

BOOZE
HAVANA CLUB 7 ANOS 6.00
Courvoisier cognac 5.40
bourbon 5.40

WHISkey
GLENFIDDICH 12 y.o. single malt 5.60

SPECIAL DRINKS

NIKKA COFFEY 9.20

APEROL SPRITZ 8.00
Aperol / cava / bruiswater / sinaasappel

THE BALVENIE 7.80

Limoncello spritz 8.00
Limoncello / cava / citroen
CAMPARI TONIC 8.00
Campari / ijs / premium tonic / partje citroen

ALCOHOLVRIJ GENIETEN
crodino 4.50
Italiaanse alcoholvrije aperitif met een bite

fuere raspberry & TONIC 8.00
Alcoholvrije gin met premium tonic op basis van botanicals

