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Witte Wijnen 

Prijs per fles /  Price per bottle 
 

Grauer Burgunder Trocken    27.50 
Heldere intense kleur. Levendige en rijpe geur en 

notige smaak - Zwitserland  
 

Muga la Rioja Viura     28.50 
Goudgeel van kleur. Volle wijn met rijke structuur. 
- Spanje  
 

Sancerre Pierre Cherrier en Fils Sauvignon Blanc 29.50 
Strak droge wijn met frisse zuren, mineralig en kruidige 
tonen. - Frankrijk  
 
Chablis Hamelin Chardonnay   31.50 
Goudgroen van kleur. Frisdroge met een minerale, 
complexe smaak. - Frankrijk  
 

Rias Baixas Albarino    31.50 
Krachtig aroma van groene appel, Citrus en tropisch 
fruit. - Spanje  
 

Castelli di Jesi Verdicchio   32.50 
Geur van bloemen, fruit en vanille en afdronk bitter 
van amandel. - Italië  
 

Langhe Chardonnay    32.50 
Gele kleur, verrassend mooie smaak, vol en rijk  
in de mond. - Italië  
 

Sancerre Grande Cuvee    42.50 
Volle rijke sauvignon Blanc met intense smaak, zuiver en 
fris. - Frankrijk  
 

Saint-Aubin Chardonnay    47.50 
In de aanzet heerlijk rijp en rond, gezond fruit en  
In de afdronk aroma’s van getoast hout, vanille en  
noten - Frankrijk  

 

 

Rode Wijnen 

 

Rosso Piceno Carminucci Montepulciano 22.50 
Heldere, intense kleur. Rijpe geur en notige smaak. 
Geur van mild fruit en kersen. Fruitig en elegant in  
smaak - Italië  
 
Crucero Cabernet Sauvignon   23.00 
Donkerrood, donker fruit in geur. Sappig met stevige 
tannine. - Chili  

 
Lorca Fantasia Malbec     25.00 
Diep robijn rood met in de geur rood, rijp fruit, zwarte  
bes en kruidige tonen van eikenhout - Argentinië  
 
Montej Rosso Barbera     25.00 
Gezond rood fruit in geur. Frisse en zuivere inzet 
en iets eiken in de smaak. - Italië  
 
Dolcetto d’Alba ‘’Vigneto San Rocco’’  27.50 
Aangenaam fris en fruitig van geur, vol en licht bitter 
in smaak. Rijke structuur. - Italië  
 
Ribero Del Duero ‘’La Planta’’ Tinto Fino  28.50 
Robijnrood, rood fruit en lichtgekruid, volle smaak met 
Kaneel in de afdronk. - Spanje  
 

Shotfire Barossa Shiraz    29.50 
Dieprood, duidelijke tonen van rijpe bessen, peper, 
Vanille en gekarameliseerde vijgen en kruiden  
- Australië  
 

Fabre Montmayo Merlot Reservaldo  29.50 
Donkerrod, bessig, fruitig en licht droppig van geur 
- Argentinië  
 
Minervois ‘’Montesclat’’    31.50 
Volle donkerrode kleur, pikante geur en een intense 
smaak. - Frankrijk  
 

Rioja Vallobera ‘’Crianza’’ Tempranillo  32.50 
Dieprood rijp, romige, sappige en lichtkruidige 
wijn. - Spanje  
 
Montsant Cabrida Garnacha   34.50 
Verleidelijk aroma’s van fruit, rozen en toast  
- Spanje  
 

Seghesio Zinfandel Sonoma County 2012  47.50 
Dieprood, aroma’s van zwart fruit en licht eiken in 
de afdronk. - Californië  
 

Barollo Massolino    48.50 
Donker- en bruinrood met rijke geur van kruiden en  
rood fruit. Krachtig maar zacht in de mond 
Droog met een lange afdronk. - Italië  
 

Muga Reserva     67.50 
Heldere robijn-rode wijn met een fleurige maar fruitige  
Smaak, met tinten van vers gemaaid hooi - Spanje  
 
 

Desserts 

 
Centennial coupe small    5.00 
2 bollen ijs (vanille, yoghurt, chocolade, gezouten 
Caramel, mango (sorbet), aardbei (sorbet) – met  
slagroom 
2 scoops of ice cream (vanilla, yoghurt, chocolate, 
Salted caramel, mango, strawberry) – with whipped  
cream 
 
 

Cheesecake     6.50 
 
Chocolade mousse    6.50 
Chocolate mousse 
 
Dame Blanche     6.50 
Vanille ijs met warme chocoladesaus 
Dame blanche, vanilla ice-cream with warm 
Chocolate sauce 
 
Centennial coupe    7.00 
3 bollen ijs (vanille, yoghurt, chocolade, gezouten 
Caramel, mango (sorbet), aardbei (sorbet) – met  
slagroom 
3 scoops of ice cream (vanilla, yoghurt, chocolate, 
Salted caramel, mango, strawberry) – with whipped  
cream 
 
Bananen split     7.00 
Vanille ijs en banaan met warme chocolade saus 
Banana split, vanilla ice cream with banana and 
Warm chocolate sauce 

 
Crème brûlée     7.00 
 
Tiramisu     7.50 

 
Klaasplateau selectie van 5 kazen  13.50 
Cheese platter with 5 carious cheeses 
Brie, Manchego, Reypenaer, Roquefort, Munster 
Tip! 
Ook heerlijk met een glas rode port. 
Also delicious with a glass of red port 

 
 

Koffie met een Tic – Coffee with a Tic 

 
 
Irish coffee   – Jameson Whiskey 7.50 
 
French coffee   – Grand Marnier  7.50 
  
Italian coffee   – Amaretto Disaronno 7.50 
 
Mexican coffee  – Kahlúa  7.50 
 
Spanish coffee   – Tia Maria  7.50 
 
Scottish coffee  – Drambuie  7.50 
 
Coffee ‘’Centennial’’  – Licor 43  7.50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Huiswijnen Wit 

Prijs per fles / Price per bottle 21.00 
Prijs per glas / Price per glass 4.25 

 

Round House Sauvignon Blanc     
Vrij brede, schone wijn. Tropisch fruit, met sappige 
afdronk. - Zuid-Afrika  
 
Mazal Des Garrigues Chardonnay   
Lichtgeel van kleur. Fijne geur met Citrus en accenten 
van banaan. Zacht, aangename smaak, redelijk ver, vol 
met veel fruit als perzik en limoen. - Frankrijk  

 
Principato Pinot Grigio      
Frisse, fruitige geur. Droge smaak met veel sap, elegant 
En een tikje notig na. - Italië  
 
Niersteiner      
Bloemig in de geur, met een frisse, zoete, fruitige  
smaak. - Duitsland  
 
 

Huiswijnen Rosé 

 

Bardolino Chiretto Classico    21.00 
per glas / per glass  4.25 

Heldere, rode kleur. Zachte zoete inzet, sappige  
rood fruit, dorstlessend, levendig met een  
milde afdronk - Italië  
 
Chateau Paquette Grenache Syrah  27.50 

per glas / per glass  5.75 
Geur van perzik, abrikoos en witte bloemen. Zachte 
elegante smaak, fris met milde zuren. - Frankrijk  

 

Huiswijnen Rood 

Prijs per fles / Price per bottle 21.00 
Prijs per glas / Price per glass 4.25 

 

Merlot Principato     
Warme rode kleur. In de geur en smaak sappig.  
rood fruit. - Italië  
 
Los Condos ‘Tempranillo Oak Aged’   
Robijnrode kleur. Kersen en bessen in de geur; lichte 
hout lagering. Sappige en romige structuur. - Spanje  
 

Wijnkaart 


