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Touraine Sauvignon 
Domaine Octavie 

Loire, Frankrijk 
Sauvignon Blanc 

Verfijnde Sauvignon met een 
zuivere, bloemige smaak en een 

soepele, droge afdronk. Zeer 
verfijnd in geur en smaak, droog 

fris, nuances van rijp fruit en 
limoen. Mooi afgerond van 

smaak 

Giovanni Fattori 
Veneto, Italië 
Pinot Grigio 

Een strogeel, groen getinte wijn 
met een verfijnde geur met tonen 

van geroosterde amandelen, 
walnoten en een kleine hint van 

hooi. Aangenaam vol met een 
heerlijk soepele smaak en een 

milde afdronk. 

Domaine du Bicheron 
Bourgogne, Frankrijk 

Chardonnay 
Zeer geurig bouquet met tonen 

van bloemen die ook in de smaak 
terugkomen. Volle en elegante 

Chardonnay met een zacht, 
droge afdronk van gezond fris 

fruit 

Dining 
Vanaf 17:00u te bestellen. 

Alle gerechten zijn to share waarbij 
u kunt kiezen voor de  

 
 Half 010BAR menu  

 
of een  

 
010BAR menu. 

 
De menu’s zijn in combinatie met 
een cocktail en/of een alcoholvrije 

cocktail. 
 
 
 

 

Witte wijn 
€3  /  €17,50 

Bar Bites 
 

Noten mix 
Chips 

Olijven 
 

€2 

Half 
010BAR menu 

€7,50 
(Cocktail combi  €11) 

 
 

010BAR menu 
€12,50 

(Cocktail combi  €16) 



 
 
  Bier 

 

Rode wijn 
€3  /  €18 

Chateau Viranel 
Saint Chinian, Languedoc, 

Frankrijk 
10% Carignan ✧ 40% Grenache ✧ 

40% Mourvèrde 
10% Syrah 

Traditioneel gevinifeerde wijn 
met een neus van kersen en 
laurier. Heerlijk vol en een 

sappig, vlezige van smaak door 
cassis tonen met een lichte 
lagering van eiken met een 

afdronk van mokka en milde 
tannine 

Weingut Manz 
Rheihessen, Duitsland 

Spatburgunder 
Heldere, lichtrode kleur. Geurig 
met kleine hints van kruidnagel 
en licht gestoofde aardbeien. De 
smaak is rijp met een klein zoetje 

van kersen, pruimen en toffee 
waar deze wijn een zwoele 

afdronk van krijgt 

Mouserende 
wijn 

€3  /  €18,50 
Gramona ‘La Cuvee’ Brut 

Catalonie, Spanje 
Macabeo ✧ Parallada ✧ Xarello 

Verfijnd, zuivere mousse. Veel 
smaak, lichte toast, droge 

afdronk. Gemaakt volgens de 
methode ‘Traditionnelle’. De 

stille basiswijn rijpt 36 maanden 
op fles zodat de fijne mousse en 

rijke smaak zich kan ontwikkelen 
 

Stadshaven Oer Pilsner 
Vol ✧ Klassiek ✧ Moutig 

5,0% Alc. 

 
Stadshaven Kraken 

Blond 
Kiwibessen ✧ Bloedsinaasappel 

6,0% Alc. 

 
Stadshaven Tripel 

Soepel frisse moutige Belgische 
Tripel 

8,5% Alc. 

Frisdranken 
€1,75  /  €2 

Plat & Bruis groot  
Plat & Bruis klein 

Coca Cola 
Coca Cola zero 

Sprite 
Fanta 
Ice Tea 

Ice Tea green 

Warme 
dranken 

€1,75  /  €2 
Espresso 
Lungo 

Cappuccino 
✦ 

Thee 
Munt thee 

Gember thee 

€3 



 
 
 

Cocktails   €4,75 

Paloma  (Build) 
50ml Tequila Blanco 
10ml Limoensap 
Top off Grapefruit soda 

Fris ✧ Zoet ✧ Zuur  
Klein Bittertje 

Een cocktail die naar ‘ de Duif  ‘ 
is vernoemd en bedacht is door de 

Legendarische Don Javier 
Delgado Corona. 

Bartender & eigenaar van de bar 
‘La Capella’ in Tequila, Mexico 
waar hij zijn Paloma’s altijd 

stirrde met een groot mes 

Mezcal Negroni (Stirred) 
30ml Mezcal 
30ml Zoete Vermouth 
30ml Italiaanse Bitter 

Sterk ✧ Kruidig ✧ Bitter 
Rokerig 

Een cocktail dat is afgeleid van 
de Negroni, maar waarbij de Gin 
plaats maakt voor de Mezcal, een 

heerlijke, mooi distillaat van 
Agave dat krachtig, rokerige 

karakter heeft. Heerlijk voor zowel 
voor als na een diner 

Margarita (Shake) 
40ml Tequila Blanco 
20ml Triple Sec 
25ml Limoensap 
10ml Suikersiroop 

Fris ✧ iets meer zuur dan zoet 
Een cocktail met een rijke 
historie, maar waar de 

daadwerkelijke oorsprong niet 
van te achterhalen is. Hoewel de 

Margarita als een twist op de ‘Gin 
Daisy’ gebaseerd is, heeft zij over 
de jaren haar eigen naam meer 

dan verdiend. Een heerlijke, 
verfrissende cocktail. 

Cocktails  €4,75 
 

Probeer ook eens een fruitige 
variant van de Margarita 

0,0% Cocktails 
€3,50 

Mango Margarita 
(Shake) 

40ml Tequila Blanco 
15ml Mango Likeur 

25ml Limoensap 
10ml Suikersiroop 

Fris ✧ Fruitig ✧ Zoet ✧ Zuur  

Pineapple Margarita 
(Shake) 

40ml Tequila Blanco 
15ml Ananas Likeur 

25ml Limoensap 
10ml Suikersiroop 

Fris ✧ Fruitig ✧ Zoet ✧ Zuur 

Virgin Paloma 
50ml Alcoholvrije Tequila 

10ml Limoensap 
Top off Grapefruit soda 

Fris ✧ Zoet ✧ Zuur 
Klein Bitter 

Virgin Margarita 
40ml Alcoholvrije Tequila 

10ml Sinaasappelsap 
20ml Limoensap 

10ml Agave Siroop 
Fris ✧ iets meer zuur dan zoet 
(*Ook in Mango of Ananas) 


