
Verse gemberthee met citroen en honing 
Fresh ginger tea with lemon and honey

Verse muntthee met honing 
Fresh mint tea with honey

Biologische thee van Numi  
Keuze uit: Breakfast blend - Aged earl grey - Golden 
chai - Gun powder green – Rooibos - Chamomille 
Lemon 

Chai Latte 
Een blend van zwarte thee extract  
met gember, kaneel, kruidnagel,  
honing en warme melk
A blend of black tea extract with ginger, 
cinnamon, cloves, honey and warm milk

COFFEE WITH A TWIST AND CREAM
Irish Coffee / Coffee with Jameson whiskey 
Spanish Coffee / Coffee with Licor 43 
Italian Coffee / Coffee with Amaretto  
Baileys Coffee / Coffee with Baileys  

WIT / WHITE
Croix d’Or, Sauvignon blanc 
Languedoc, Frankrijk 
Een frisse Sauvignon met geuren 
van passievrucht, grapefruit en  
de smaak van steenfruit

Oxford Landing, Chardonnay 
Murray River, Australië
Een prachtige Chardonnay met 
aroma’s van meloen en tropisch fruit met 
hints van honing en houttonen

ROOD / RED
Epicuro, Montepulciano d’Abruzzo 
Abruzzen, Italië
Een karakteristieke Montepulciano  
met een volle smaak van zoete kersen, 
bramen en groene kruiden 

Salentein, Portillo Pinot Noir 
Uco Vallei, Argentinië
Een volle en fruitige Pinot Noir met aroma’s 
van rijpe donkere kersen, aardbeien en 
subtiele hints van kruiden

Koffie / Coffee 
Espresso 
Doppio 
Espresso macchiato 
Cappuccino 
Koffie verkeerd / Latte 
Flat white 
Latte macchiato 
Latte macchiato salted caramel 
Warme choco / Hot chocolate  

Slagroom / Whipped cream 
Extra shot koffie / Extra shot of coffee 
Liever havermelk? / Prefer oat milk?  
Decafé / Decaf 

Acaï & guarana smoothie 
 Braziliaanse donkerpaarse bes  
 en guaranazaden
  Brazilian berry and guarana seeds
Verse jus d’orange 
Fresh orange juice
Schulp bio appelsap 
Organic apple juice
Schulp bio perensap 
Organic pear juice

Chaudfontaine: 
Rood / sparkling water 
Blauw / still water 
0.75l Rood of Blauw / Sparkling or still water 

Fuze Ice Tea Sparkling / Green Tea 
Coca Cola / Coca Cola Zero 
Sprite / Fanta Orange  
Finley Bitterlemon / Tonic / Ginger Ale 
Bundaberg Ginger beer 

Grolsch pilsner (30cl) 
Verfrissend vanaf de eerste slok
Brewed with two kinds of hop, refreshing from the first sip

Peroni pilsner (30cl) 
Gebrouwen met hop, gerst en mais. Salute!
Italian pilsner brewed with hop, barley and corn. Salute!

Erdinger Hefe Weissbier (50cl) 
Duits troebel Weissbier, frisse smaak  
met een licht bittere afdronk
A traditional German cloudy wheat beer 

Vedett Extra Ordinary IPA (33cl) 
Belgische IPA met fruitige citrusgeur 
Belgian IPA with a fruity citrus scent and a fresh after taste

Liefmans Fruitesse (25cl) 
Belgisch zoet kersenbier met een fris zuurtje
Belgian sweet cherry beer with a fresh sour hint

Grimbergen Dubbel (33cl) 
Belgisch Abdijbier met toetsen van karamel 
Belgian Double-Ambrée, dark-coulored ale with 
bittersweet flavours of caramel

Duvel (33cl) 
Een zwaar Belgisch blond bier met 
hergisting op fles 
A Belgian natural beer with a subtle bitterness and 
refermentation in the bottle

Bier van het moment 
Seasonal beer, please ask our Vlot crew!

Gember stimuleert de bloedsomloop 
en staat bekend om zijn zuiverende 

eigenschappen 

beugelbieren
Grolsch Puur Weizen (45cl) 
Natuurtroebel tarwebier met volle fruitige smaak
A fresh fruity and natural cloudy wheat beer 

Grolsch Klassieke Blond (45cl) 
Met twee soorten hop en Belgisch abdijgist 
Blonde ale with two kinds of hop 

Grolsch Kruidige Tripel (45cl) 
Eigenzinnige smaak door kardemom,  
koriander en citroengras
Quirky tripel beer made with cardamom, 
coriander and lemongrass 

alcohol vrij / non-alcoholic
Grolsch 0.0 
Alcoholvrij bier met een volle, frisse smaak
Non-alcoholic beer with a refreshing flavour

Grolsch Radler 0.0 
Radler met een vleugje citroen
Non-alcoholic radler with a hint of lemon

SHOTS & LIQUEUR
Jägermeister 
Limoncello 
Absolute vodka 
Bombay Sapphire gin 
Sailor Jerry spiced bruine rum 
Disaronno Amaretto / Baileys / 
Likeur 43 / Grand Marnier 

WHISKEY & COGNAC
Jameson 
Glenfiddich 
Courvoisier V.S 
Calvados Château du Breuil V.S.O.P. 

Gin Tonic 
Bombay Sapphire Gin, Finley tonic, 
komkommer, limoen

Dark ’n Stormy 
Bruine rum, Bundaberg Ginger beer, 
limoen

Moscow mule 
Absolute vodka, Bundaberg Ginger beer, 
limoen  

Cocktail van het moment 
Please ask our Vlot crew  ;-)

ROSÉ
Croix d’Or, Syrah Rosé 
Languedoc, Frankrijk
De smaak van deze Syrah Rosé is rijk en zacht, 
met tonen van zomerfruit en veldbloemen

CAVA
Clos Amador 
Penedès, Spanje
Een mooie mousserende cava met fruitige 
aroma’s van rijpe perzik en groene appel 
Clos Amador Cava Brut Reserve Piccolo 
Clos Amador Cava Brut Reserve 

volg ons op:
 @vlotleiden 
 @vlotleiden

Over de koffie gesproken…
Bij Vlot hebben we onze eigen koffie. De koffiebonen 
worden geroosterd door Bocca. De koffiebonen worden 
via het direct trade principe verbouwd, geproduceerd en 
verhandeld. Voor een heerlijke en eerlijke koffie.

KOFFIE / COFFEE THEE / TEA BIEREN OP FLES/BOTTLED BEERS 

FRIS / SODA 

WIJNEN / WINES 
IETS STERKERS 
SOMETHING STRONGERSMOOTHIE & SAPPEN COCKTAILS




