and

drinks
bites

tea4you

tea

Amandel-kaneel en Appel

Heerlijke thee voor het najaar en de
winter. Heeft de duidelijk herkenbare
smaak van zoete gekonfijte amandelen
met een ondertoon van appel en
kaneel | 2,8

engelse earl grey

Geurige zwarte thee met het echte
klassieke Earl Grey aroma. Zeer zacht
van smaak | 2,8

lemongrass, gember en fruit

Begin de dag goed met deze energie
gevende mix van frisse lemongrass, pittige
gember en sappig fruit. Zo blijf je fit! | 2,8

groene kruiden chai

Expressieve Chai op basis van groene
Sencha. Heeft een volmondige, ronde
en kruidige smaak | 2,8

Perzik, Sinaasappel en Eucalyptus

Geniet in deze rooibos van de frisheid
van eucalyptus die wordt gecombineerd
met de zoetheid van perzik en
sinaasappel | 2,8

china sencha

Een melange van diverse soorten
Chinese groene thee. Neutraal van
smaak | 2,8

champagne cassis

Een “bruisende” combinatie van
groene- en witte thee met een
fruitige afdronk | 2,8

lemongrass citroen

Een heerlijke frisse groene thee
met een zachte smaak | 2,8

tea specials
Verse munt met honing | 3,3
verse gember | 3,5
Verse gember en munt | 3,5
chai tea latte | 3,5

Warme kruidige thee met
melk en specerijen

over tea4you
Inmiddels hebben we de grote landelijke locatie verruild voor een bedrijfspand in Barneveld.
Daar zorgen wij met een team van vijf theeliefhebbers voor de webshop en alles wat daarbij komt
kijken. We bieden een uitgebreide service op maat en we vinden het leuk en belangrijk om continu
met onze klanten in contact te zijn. Bij ons ben je dan ook verzekerd van een optimale service.
Het is een doorlopende theeproeverij bij ons op kantoor, want we proeven zelf al onze smaken!
Wat ons bedrijf extra bijzonder maakt is dat wij binnen ons team ook werken met mensen die een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij willen een afspiegeling zijn van de samenleving, diversiteit
uitstralen én leren van elkaar. Samen maken wij het onze klanten graag naar de zin.

coffee
Lungo

espresso macchiato

ristretto

latte macchiato

Geconcentreerde espresso,
pittig van smaak | 2,6

Warme en opgeschuimde melk
met een espresso | 3,3

espresso

koffie verkeerd

Espresso met melkschuim | 3,3

Lekker Hollands kopje koffie | 2,6

Aromatische, sterke koffie | 2,6

Warme en opgeschuimde melk
met een lungo | 3

Doppio

cappucino

Dubbele espresso | 3,9

Espresso met warme melk
en melkschuim | 3

coffee specials
Chocolate cookie

Salted caramel

Latte macchiato met Monin chocolate
cookie en slagroom. Topping van Monin
dark chocolate en crunch van chocolatecookies | 4,5

Latte macchiato met Monin salted
caramel en slagroom. Topping van
karamelblokjes | 4,5

iced coffee
Caramel | 4,5

coffee liqueur

Classic | 4

Chocolate | 4,5

Slagroom | 0,7

irish coffee
Koffie met Jameson, rietsuiker en slagroom | 8

spanish coffee
Koffie met Licor 43 en slagroom | 8

french coffee

Koffie met Grand Marnier en slagroom | 8

italian coffee

Koffie met Amaretto en slagroom | 8

b.a.s. bakery
saucijzenbroodje | 3,5

Slagroom? | 0,5

huisgemaakt appelgebak | 3

seizoensgebak | 4

wines
white wines
Orthonese | Malvasia-Chardonnay | Italië 		

4,5 | 22,5

Marqués del Turia Blanco | Viura-Sauvignon Blanc | Spanje

4,5 | 22,5

Castel Firmian | Pinot Grigio | Italië

6 | 29,5

Bio O Reserva | Sauvignon Blanc | Chili 			

- | 32,-

Francis Ford Copolla | Chardonnay | Californië 			
- | 55,-

red wines
Radacini | Pinot Grigio Blush | Moldavië 			

4,5 | 22,5

rose wines
Othonese | Sangiovese-Merlot | Italië 					
4,5 | 22,5
Marqués del Turia Tinto | Bobal-Shiraz | Spanje

4,5 | 22,5

Radacini Vintage | Pinot Noir | Moldavië

5 | 27,5

Zuccardi Fuzion Alta | Malbec | Argentinië

- | 32,-

De Bortoli Woodfired Heathcote | Shiraz | Australië

- | 42,5

bubbles
Toso | Prosecco | Italië

5,5 | 27,5

Drinks

frisdranken vanaf | 2,6
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We hebben meer dan
verschillende bieren!
Check onze speciale bierkaart!

cocktails
sex on the beach

Vodka | Peachtree | cranberrysap |
jus s’orange | sinaasappel | 7,5

blue lagoon

verse jus d’orange | 3,4

beers

hendricks

Hendricks Gin | komkommer |
rozemarijn | Double Dutch tonic | 9,5

Pink gordon’s

Gordon Gin | rood fruit | Double
Dutch tonic | 9,5

asian bulldog

Blue Curacao | vodka | citroensap |
7-up | limoen | 7,5

Bull Dog Gin | monin spicy mango |
Double Dutch tonic | limoen |
rozemarijn | 9,5

Mojito

sangria

Monin Mojito | rum | Angostura |
lime juice | soda water | 7,5

Sangria van rode wijn | vers fruit |
sourcy rood | 7,5

cuba libre

santiago

Rum ( Ron Perla ) | cola | limoen | 8,5

Lynchburg Lemonade

Amaretto | Peachtree | Monin Elderflower
sirop | appelsap | jus d´orange |
cranberrysap | 8,5

Jack Daniëls | Triple sec |
7-up | citroen | 8,5

special drinks
luxardo limoncello spritz

Luxardo limoncello | processo |
citroen | 7,5

aperol spritz

Aperol | prosecco | sourcy rood |
sinaasappel | munt | 6,8

best alcohol free
Mojito

crodino

Monin Mojito | Angostura | lime juice |
soda water | 6

Crodino | komkommer | sinaasappel |
munt | sourcy rood | 4,5

MOnin Hugo 0,0

spicey mango

Monin Elderflower sirop | limoen | munt |
sourcy rood | 6

Fluère | Monin spicy mango | tonic |
limoen | rozemarijn | 6

shirley temple

Gingerale | grenadine | citroensap |
munt | 6

rum
Ron Perla Carta Blanca | 5

De rum kenmerkt zich door een goede zoet
balans met een licht bittere toon. De rum
wordt op een natuurlijke en traditionele
manier gerijpt in vaten gemaakt van wit
eiken. De vaten zorgen voor de specifieke en
uitzonderlijke smaak die zo kenmerkend is
voor Ron Perla del Norte Carta Blanca.

Ron Perla Carta Oro | 5,7

Goudkleurige rum met een karakteristieke
en onnavolgbaar aangename smaak. Een rum
die qua smaak en uiterlijk precies tussen de
Carta Blanca en de Añejo in ligt. De geur van
de Ron Perla del Norte Carta Oro neemt
je mee terug in de tijd. De rum heeft een
natuurlijke zoete toon die je doet denken
aan het Cubaanse suikerriet. De sterke geur
van vanille met lichte tonen van hout vanuit
het rijpingsproces doet iedere rumliefhebber
goed.

Ron Cubay Anejo | 6,75

Ron Perla Anejo | 6,5

Lichtzoete tonen met de juiste balans aan
bitter. Deze 7-jaar gerijpte rum is vol van
smaak en doet je verlangen naar een volgend
glas Ron Perla del Norte Añejo! De donkere
kleur, volle aroma’s en diepe tonen doen
je op alle manieren denken aan de perfect
gerijpte rum. Deze rum onderscheidt zich
door de mildheid die het heeft ondanks dat
hij 7-jaar heeft gerijpt in de kelder van het
Cubaanse rumhuis Ron Perla del Norte.

Ron Cubay Anejo Suave | 6

De Añejo Suave is een blend, bestaande uit
rum met verschillende rijpingstijd. Dit maakt
het tot een rum met een uitzonderlijke
zachtheid en de juiste balans in complexiteit.
Dit zorgt voor een heel aantrekkelijk
mondgevoel. De rum kenmerkt zich door een
egale en heldere amber kleur. Het is veruit
de zachtste rum met een rijping van vijf jaar
en kenmerkt zich door de zachte en fruitige
smaak waar Centraal Cuba bekend om staat.

Een mix van jarenlang gerijpte rum, die de kracht van de nieuwste ontwikkelingen samenbrengt
met authentieke smaken. De Añejo kenmerkt zich door de helder licht oranje kleur en een
complexe en stevige geur, die je niet snel vergeet. De intense smaak heeft soepele tonen
van vanille en tabak.

The Kraken black spiced | 6,75

Ron Cubay Extra Anejo | 32,5*

Ron Cubay Reserva Especial | 9

*inclusief een sigaar van b.a.s.

Dit is een black spiced rum van de Caraïben,
geïnfuseerd met elf geheime kruiden.
The Kraken dark spiced is een rum van
ongeëvenaarde kracht en duisternis.
Intens, donker en wild. De tint van de drank
weerspiegelt de mysterieuze inkt van een
gigantisch op een inktvis lijkend - woest en
gruwelijk zeemonster.

Deze rum is gerijpt in speciaal geselecteerde
eiken vaten, die voor nog meer zachtheid en
karakter in de rum zorgen. De rum heeft een
volle mahonie kleur meegekregen uit de 10
jaar durende rijping. De uitgebalanceerde
smaken worden versterkt door de zachte
geur van hout. Soepel en aangenaam... voor
wie houdt van nippen aan een goed gerijpte
rum met een ronde smaak en een intense
afdronk.

Plantation XO 20th
anniversary | 16

De 1870 Extra Añejo heeft een diepe oranje
kleur en toch een grote helderheid en
transparantie. De donkere kleur geeft je
het gevoel van intimiteit en nabijheid, maar
het neemt je ook mee in het mysterie van
het onbekende. De rum heeft een sterke
geur die intens, rijk, gebalanceerd en zoet
aandoet. De delicate rum geeft in de mond
een zijde gevoel met een heerlijk zachte
fluwelen textuur.

Ron Santiago Isla Del Tesoro | 44,5*

Een hele speciale donkere amber kleurige
rum met een heldere smaak. Het eindresultaat
is een mooie afdronk met tonen van droog
fruit, chocolade en vanille... In de Superior
Taste Contest werd de rum, voor het derde
jaar op rij, bekroond met 3 sterren. Hierdoor
heeft de rum de Crystal Taste Award ontvangen, waarmee hij uniek in zijn soort is. Niet
voor niets Fidel Castro’s favoriet.

*inclusief een sigaar van b.a.s.

De rum in deze verfijnde blend worden eerst tussen de acht en vijftien jaar in Barbados gerijpt,
om vervolgens nog twee tot tien jaar op Frans eiken te rusten. Plantation XO 20th Anniversary
dankt zijn elegante complexiteit mede aan de verscheidenheid aan houtsoorten en de manier
waarop deze zijn bewerkt. De Plantation XO 20th geeft een mooi aroma van bloemen en fruit.
Het palet begint met zoete vanille en kokos en neemt je vervolgens mee naar zoete melkchocolade. De subtiele mango tonen verraden de uitgebreide rijping op Frans eiken.

tequila
Don Ramon Tequila Silver | 4,5

Tequila Don Ramón Punta Diamante Silver
is dubbel gedistilleerd voor een zachte en
zuivere smaak en een puur profiel. Gemaakt
van 100% Blauwe Agave van de hooglanden
van Jalisco, Mexico, kan deze helder spirit
worden omschreven als helder, fris en
bloemig. Het selectief oogsten van rijpe
agave en de extra stap van het persen
van de agave voorafgaand aan het koken,
resulteert in een uitgesproken kruidachtige
smaak. Een slok onthult een vleugje
zoetheid die evolueert.

Don Ramon Tequila reposado | 5

Tequila Don Ramón Punta Diamante
Reposado is dubbel gedistilleerd en rustte
in wit eiken, wat resulteert in een soepele,
subtiele smaak en robuust profiel. Gemaakt
van 100% blauwe agave uit de hooglanden
van Jalisco, Mexico, kan deze gouden geest
worden omschreven als gekruid en
kruidachtig met een essentie van karamel
die uit het vat wordt getrokken.
Het verouderingsproces zorgt ervoor dat
de geest verzacht en een diep en complex
karakter krijgt.

Don Ramon Platinum Plata | 7

Tequila Don Ramón Platinium Plata is
dubbel gedistilleerd voor een zachte
en briljante smaak en een puur profiel.
Gemaakt van 100% blauwe agave uit de
hooglanden van Jalisco, Mexico, kan deze
heldere spirit worden omschreven als
helder, citrus, met tonen van agave.
Het selectief oogsten van de Agave
Anovillado, precies op het punt van
rijpheid voordat de quiote (bloem)
wordt gevormd, onthult de inherente
zuiverheid van de plata. Een slok onthult
een vleugje zoetheid die evolueert naar
een verwarmende mineraliteit.

Don Ramon Mezcal Joven | 8,5

Don Ramon Platinum
Reposado Cristalino | 8
Tequila Don Ramón Platinium Cristalino
Reposado is dubbel gedistilleerd en heeft
gerust in Amerikaans en Frans eiken. Het kan
worden omschreven als zacht, medium body
en houtachtig met complexe gourmandtonen. Door het verouderingsproces wordt
de spirit zachter en krijgt het een diep en
complex karakter, met een uitgebalanceerde
kruiden- en citrusafdronk. De rijping in
eikenhout, een complex filtratieproces,
verwijderd de meestevloeistoffen, gouden
kleur en pikantheid. Dit resulteert in een
voortreffelijk zachte smaak en een lange
afdronk die vraagt om gemakkelijk nippen
en voortreffelijke cocktails.

Mezcal Don Ramón Joven is een transcendente uitdrukking van deze categorie handgemaakte
sterke drank. Gemaakt van 100% Salmiana Agave uit Zacatecas, Mexico die 8-10 jaar gerijpt is,
belichaamt deze heldere geest de aardse rokerigheid van mezcal. Een slokje verwent het palet
met een ontwakend, maar evenwichtig aroma van kruiden, bloemen en verse citrusvruchten,
gelaagd met een subtiele fruitige afdronk, voortgebracht door de agave. Voor elke geoogste
Salmiana Agave plant Casa Don Ramón er nog twee van de soort op zijn plaats.

whiskey
Tenjaku Blended Malt | 8,5
Japan Aroma’s van peer, rozijnen, zoete

granen en een hint van rook. Je proeft tonen
van peren op siroop, banaan, butterscotch,
honing, vanille en rokerig eikenhout. In de
romige afdronk heeft hij tonen van karamel,
rokerig eikenhout en wat florale accenten.
Een toegankelijke whisky met een bijzonder
soepel en krachtig palet.

Tamnavulin Single Malt | 9
schotland Zachte, soepele single malt die
heeft gerijpt op vaten van Amerikaans en
Europees eiken. De smaak is fruitig en
toegankelijk en heeft daarnaast ook een
mooie moutigheid, met tonen van kruidkoek
en versgebakken brood.

Gentleman Jack | 10,5
VS, Tenessee Dit is een unieke variatie op
de Jack Daniel’s. De whiskey is door een
extra houtskool filtering uitermate zacht!
Door zijn unieke en perfecte rijping zit
deze whisky vol aroma’s van zoet eiken,
vanille en fruit met een heerlijk warme
en lange afdronk. De zorgvuldig uitgekozen
naam ‘Gentleman Jack’ was een wereldwijde
hit. Deze klassieke editie van de Jack
Daniel’s serie vindt zijn oorsprong in 1988
en is sindsdien onomstreden in het
assortiment van Jack Daniel’s.

Woodford Reserve | 12
VS, Kentucky Woodford Reserve heeft

een ongebruikelijke complexiteit met een
uitgekiende balans en een volle smaak.
De afdronk is verrassend zacht voor zo’n
complexe bourbon. De smaak is mooi
elegant zoet, zijdeachtig soepel, met
aroma van marsepein, noten en bloemen
en in de lange afdronk toast, hout en honing.

Connemara Peated Single Malt | 13
Ierland De Connemara Distillers Edition is

gebotteld op 43%. De whisky heeft smaaktonen van noten en turf, deze worden in
balans gebracht door de tonen van perzik en
abrikoos. Het lichte pepertje en een vleugje
gember maken deze Ierse whisky tot een
uniek exemplaar.

Glenglassaugh Single Malt | 14
schotland GlenGlassaugh, a whisky shaped
by land and sea, is een coastal malt uit de
Highlands, gevormd door de invloeden van
het land en de zee. GlenGlassaugh is zoet en
tropisch dankzij de rijkheid aan mineralen in
de Glassaugh spring. Tegelijkertijd zul je ook
een licht ziltige ondertoon vinden dankzij
de frisse zeelucht die door de warehouses
blaast terwijl de whisky ligt te rusten.

Jack Daniels Single Barrel | 15
VS, Tenessee Dit is een whiskey die in zijn
rijpingsproces in slechts 1 vat heeft gezeten.
Op de neus heeft deze een lekkere geur van
esdoorn die perfect wordt aangevuld door
het aroma van gekarameliseerde banaan.
De whiskey kent een krachtig en rijk karakter
met volle smaken van lichtgeroosterd eikenhout, vanille en karamel. Door de invloed
van karamel en banaan heeft deze krachtige
whiskey toch een zoete kant.

tastings

Glendronach 12y Highland
Single Malt | 17
Schotland Dit is een echte Highland malt;

krachtig, rijk en robuust. Alleen herkenbaar
door de kenmerkende smaak die aging en
finishing op Sherry vaten met zich meebrengt.
Dat is dan ook hetgeen waar The GlenDronach zich in onderscheidt. De productie van
hoge kwaliteit sherried single malt whisky’s.
De whisky’s van The GlenDronach zijn elegant
en hebben een complex karakter. Het is de
‘Grand Cru’ onder de malts. Voor malt whisky
drinkers die zich willen onderscheiden, die
kiezen voor de kwaliteit van een luxury malt.

The Dalmore 12y
Highland Malt | 18,5
Schotland Dit is een Highland single malt

scotch whisky met karakter dat ver boven
de leeftijd valt. Het geheel heeft gedurende
negen jaar lang heeft gerijpt op Amerikaanse
wit eiken ex-bourbonvaten waarna het vervolgens verdeeld werd. De ene helft bleef liggen
op debourbon vaten en de rest werd overgeplaatst naar de exclusieve 30-jarige Gonzalez
byass matusalem oloroso sherry butts voor
de laatste drie jaar. Na dit proces werden
ze herenigd om deze fenomenale whisky te
creëren. Een whisky met het aroma van een
warm koffiehuis in Seattle. De zalige geur van
geroosterde bonen en espresso’s. Rondom
ruikt u zachte tonen van mout en graan,
boter en rijke sinaasappelen aroma.
Zijn smaak neemt een iets andere richting.
Van zachte marmelade, tripel sec en verwarmende winterse kruiden en vruchtencake.
Zestige cacao. Chocola en sinaasappel is van
zichzelf al een lekkere combinatie maar komt
zeker hier goed tot zijn recht. De citrus smaak
van de sinaasappel leid je naar zijn afdronk.
Een die niet al te lang aanhoud, maar wel die
je lang bij blijft.

Wist je dat je ook kunt reserveren voor een bierproeverij of whiskyproeverij?
Geniet van 3 verschillende soorten whisky of speciaal bier, met 3 kleine gerechtjes.
Whiskyproeverij | 29,5 p.p.

Bierproeverij | 25 p.p.

fingerfood
nacho’s
plain nacho
Nachochips | kaas | chilisaus | 8

b.a.s. nacho
Nachochips | kaas | guacamole | tomatensalsa | crème fraîche | 10

spicy nacho
Nachochips | kaas | chilisaus | homemade srirachasaus |
jalapeno pickle | tomatensalsa | 9

nacho pulled chicken
Nachochips | kaas | pulled chicken | guacamole | augurk |
tomatensalsa | crème fraîche | 11

nacho pulled pork
Nachochips | kaas | pulled pork | guacamole | augurk |
tomatensalsa | crème fraîche | 11

bites
bitterballen

kaasstengels

8 stuks | mosterd | 8,5

10 stuks | chilisaus | 9

mini loempia’s
8 stuks | chilisaus | 7,5

mini frikandellen
8 stuks | mayonaise | 5,5

b.a.s. mix

12 stuks | met verschillende sauzen | 10
24 stuks| met verschillende sauzen | 18

kleine gerechten om
te delen of te bestellen
als voorgerecht

streetfood

streetfood
brood
Olie van gerookt piment | kinkelsaus |
kerriesaus | 7

huisgerookte zalm
Tartaar van gerookte zalm | avocado |
crème fraîche | ingelegde rode ui |
groene kruiden | 12,5

gamba’s pil pil
Gamba’s met knoflook-rode peper olie |
peterselie | Molenaars brood | 10,5

vega
streetfood
nacho guacamole
Nachochips | kaas | guacamole |
augurk | tomatensalsa | crème
fraîche | 7

mais rib
Maiskolf | gerookte piment | BBQ
saus | krokante ui | tomatensalsa | 9

bbq biet
BBQ biet (zoet-zuur uit Amsterdam) |
BBQ saus | zachte geitenkaas |
honingparels | gerookte amandelen |
peterselie | 8,5

buffalo wings
5 wings | zoetzure komkommersalade | BBQ saus | lente ui | 9,5

carpaccio
Dungesneden rundvlees | pestomayonaise | pijnboompitten |
gedroogde tomaat | 12,5

buikspek
Zacht gegaarde buikspek van het
landvarken | Oosterse lak | gepofte
aardappel | pickles | 9,5

mini ribs
Halve rib | BBQ saus | krokante
uitjes | lente ui | rode peper | 11,5

lemonades
passion sensations

lemon tea
mint lemonade

watermelon royal

@basbarneveld

bas Barneveld

