
Zoals je ziet hebben The Roast Club en Bar Republic 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!

goed om je terug te zien! We hebben er lang op moeten wachten, maar
eindelijk kunnen we je weer gezellig ontvangen op het terras.

 
 

WELKOM TERUG!

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!



BOMBAY / Mediterranean tonic 12.00
Basilicum / blauwe bessen / peperkorrels 

HENDRIcK'S / ELDERFLOWER TONIC 11.00
Komkommer / rozenblaadjes / citroen 

BOSFORD GIN / MEDITERRANEAN TONIC 10.50 
Mix van rood fruit / jeneverbessen

LIKEUREN

WHISkey

BOOZE
HAVANA CLUB 7 ANOS 6.00

Courvoisier cognac 5.40

bourbon 5.40

SPECIAL DRINKS
APEROL SPRITZ 8.00
Aperol / cava / bruiswater / sinaasappel 

Limoncello spritz 8.00
Limoncello / cava / citroen 

DOWN THE RABBIT HOLE 9.50
Gin / passion-rose-lime juice /  egg whites

 
WITHOUT BORDERS 12.00

Rum / pina sirup / Falernum / l ime juice /  egg whites /  soda 
 

ESPRESSO MARTINI 8.00
Espresso / vodka / kaluha /  sugar sirup

 

GLENFIDDICH 12 y.o. single malt 5.60

NIKKA COFFEY 9.20

THE BALVENIE 7.80

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

BY  BAR REPUBLIC
COCKTAILS

GIN TONIC



CHARDONNAY / THE ROAST CLUB / fRANKRIJK
4.70 / 23.50 Rond, fruitig en zacht 

SAUVIGNON / CON UN PAR / fRANKRIJK
5.50 / 27.50 Fris, crispy en stijlvol

CHARDONNAY RESERVE / LES BERTHOLETS / fRANKRIJK
6.10 / 30.00 Vol en rijk met elementen van rijp geel fruit 

PINOT GRIGIO / CASTEL FIRMIAN / ITALIë
6.25 / 32.50 Geurig en bloemig met een aangename frisheid 

GRENACHE + viognier / LITTLE BIG WHITE / FRANKRIJK
36.50 Een volle wijn met mooie, zachte zuren

friulano / in pork we trust / italië
36.50 Soepel van smaak met veel fruit en een sappige afdronk

BLEND / SISQUERA / SPANJE
4.70 / 23.50 Aangename, verfrissende aroma's van rood fruit 

BOBAL / VIVIDOR / SPANJE
6.00 / 29.50 Boterzacht met fijne aroma's van fruit en noten

MALBEC / kaiken / ARGENTINIë 
6.70 / 33.00 Rijk met aroma's van braambes en chocolade 

SYRAH / little BIG wine / frankrijk
34.00 Rijk met aroma's van vol fruit en zachte tannines 

GRENACHE / CHAKALAKA SPICE ROUTe / ZUID-AFRIKA 
41.50 Robuuste, volle wijn met smaken van vanille en kruidnagel

MONASTRELL / MACHOMAN / SPANJE
43.50 Stoere, krachtige wijn met rokerige zuren en zacht rood fruit

MAGNUM FLES / 1.5 L /  85.00 

CORVINA / AMARONE DELLA VALPOLICELLA / ITALIË
59.50 Zwoel en zoet met aangename zuren

GAMAY / CAILLOU / FRANKRIJK 
4.70 / 24.00 Rijk met rood fruit en een prettige zuurgraad

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

MACABEO / CAVA SUTRA / SPANJE
6.00 / 34.50 Fijne bubbels met een intense smaak 

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

WIJNEN
WIT 

ROOD

ROSé
BUBBELS

BIEREN
BAVARIA 3.00

 

BREWDOG PUNK IPA 4.30
BREWDOG ELVIS JUICE 5.60

TRIPEL KARMELIET  5.20

DUBBEL
oude HAAs - stadsbrouwerij 5.20

BLOND
CORNET 4.20
La chouffe 5.00

BREWDOG PUNK  4.60
BAVARIA RADLER 3.40
BAVARIA ORIGINAL 3.30

WITBIER / WEIZEN
LANGHARIG TUIG - van moll 3.90
La trappe WIT 3.90
weihenstephaner 0.5L 5.90

PER GLAS
PER FLES 

PILs / lager 

IPA

TRIPEL

0.0%

SPECIALS
RODENBACH fruitage 4.10 

vers getapt

PORT 
ROYAL el porto / portugal
6.00 Hints van eiken, chocolade en rood fruit



TAKE US HOME!

Gerookt cheddar-jalapeño brood ll Maple boter ll Gerookt zout

Paling in 't groen ll Kruidensaus ll Gegrilde citroen

Ibérico secreto ll Bomba saus

Jerk chicken spiesjes ll Gegrilde ananassaus 

Low 'n slow beef burnt ends ll Bier BBQ saus

Caveman gegrilde spitskool ll Kool aioli ll Furikake

Tomatensalade ll Gegrilde groenten ll French vinaigrette

BBQ perziken cobbler ll Bruine boter korst ll Bourbon ijs

Een box vol met de lekkerste gerechten om zelf op de BBQ of in de oven te leggen.

What's in it?

 

Ibérico ham en fuet

Brood ll Zwarte knoflook aioli

Koud gerookte zalm brioche

Nachos ll Guacamole ll Pico de gallo

Falafel met een heerlijke yoghurt dip

Taco met tuna poke ll Spicy mayo

Oude kaas en gerookte kaas 

Limoncello cheesecake bites

Geen zin meer om te koken na je terras bezoek? Snappen we! 
De volgende boxen staan klaar om met je mee naar huis te  gaan.

THE PITMASTER PACKAGE
by The Roast Club /  € 55.- voor 2 personen

BORRELBOX COCKTAILBOX
by Bar Republic
€ 24.50 voor 2 personen

Een complete box voor het bereiden van 

maar liefst 16 cocktails. Inclusief garnering.

4x Dutch aperitivo

4x Sicilian spritz

4x Cinnamon Gin-Tonic

4x Coffee Gin-Tonic

& Nacho's met dip 

by Bar Republic
€ 79.90 voor 4 personen


