Kristof Foulon
Langemarkstraat 32
8980 Zonnebeke
0494 / 29 33 54
Gesloten op woensdag
(altijd open voor groepen na reservatie)

www.spoorlijn64.be
info@spoorlijn64.be

BIEREN
Bieren op vat :
jupiler 25cl
jupiler 33cl
jupiler 50cl
rodenbach 25cl
rodenbach 33cl
rodenbach 50cl
brugse zot blond 20cl
brugse zot blond 33cl
bernardus 25cl
bernardus 33cl

1,80
2,20
3,60
2,00
2,60
4,00
2,20
3,40
2,80
3,60

Bieren op fles :
jupiler
jupiler blue
jupiler pure blonde
stella
palm
rodenbach
hoegaarden
gueuze st-louis
carlsberg
hoegaarden rosée
kriek st-louis
liefmans fruitesse
vedett extra blond 33cl
hommelbier
passchendaele 33 cl

1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,20
2,40
2,40
2,40
2,40
2,60
2,80
2,80

Speciale bieren & Abdijbieren :
leffe blond (6,6%) / bruin (6,5%)
brugse zot blond (6%)
brugse zot dubbel (7,5%)
cuvée Watou (8%)
duvel (8,5%)
filou (8,5 %)
omer (8%)
brasserie le fort bruin (9%)
brasserie le fort tripel (8,8%)
la chouffe (8%)
tripel karmeliet (8,4%)
rodenbach grand cru (6%)
rodenbach alexander (5,6%)
cornet (8,5%)
straffe Hendrik (9%)
kasteel donker / tripel (11%)
kasteel rouge (8%)
cuvée du chateau (11%)

3,40
3,40
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
4,00

sint – bernardus pater 6 (6,7%)
sint – bernardus tripel (8%)
sint – bernardus prior 8 (8%)
sint – bernardus abt 12 (10%)

3,40
3,60
3,60
3,80

Alcoholvrije bieren :
______________________________________________________________________________________________________________________

jupiler 0,0
carlsberg 0,0
liefmans
leffe 0,0
sportzot

2,00
2,40
2,40
3,40
3,60

Trappisten :
westmalle tripel (9,5%)
orval (6,2%)
chimay blauw (9%)
la trappe quadrupel (10%)

3,80
3,80
3,80
3,80

Artisanale bieren :
Clio “Sister of Apollo”

4,00

Een goudblonde doordrinker en dorstlesser van 7,3% waarbij de zacht
zoete mouttoetsen de hopbitterheid in balans brengen. Er is een
citrusaroma waarneembaar en een verrassende zachte pepertoets in de
afdronk. Dit Zonnebeekse bier werd hergist op de fles voor smaakevolutie,
is ongefilterd en ongepasteuriseerd. Dit bier werd gebrouwen met 100%
Belgische hop!

FRISDRANKEN
coca cola regular
coca cola zero / light
fanta orange
sprite
gerolsteiner plat / bruisend
fuze tea mango / bruisend / peach
ice tea
gini
schweppes tonic / agrum
cécémel
looza orange / ace / ananas / appel-kers
gerolsteiner orange / citroen
red bull

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,60

DORSTLESSERS
pom-ton (pompelmoes & tonic)
gi-ton (gini & tonic)
eskimo (sinaasappelsap & tonic)

4,00
4,00
4,00

GOESTJES
chips zout / paprika
chocolade

1,80
1,80

croque uit het vuistje

3,40

portie kaas
portie salami
portie kaas & salami

4,00
4,00
6,00

heksenpaté met toastjes
boerenpaté met toastjes

8,00
8,00

Voor al uw feestjes, recepties, familiebijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, team building, vergaderingen,
rouwmaaltijden, babyborrels, daguitstappen en andere
te organiseren zaken staan wij gaarne ter uwe
beschikking.
Wij maken op verzoek een gepersonaliseerde offerte,
vraag gerust inlichtingen aan de bar, bel
(0494/293354) of mail (info@spoorlijn64.be) ons.
Spoorlijn 64 is ook altijd open voor groepen van 15
tot 75 personen na reservatie.

WARME DRANKEN
Zonder alcohol :
royco minute soep
koffie expresso
koffie deca
cappuccino
lipton thee assortiment
chocolademelk
chocolademelk met slagroom

2,20
2,20
2,20
2,40
2,20
2,20
2,40

Met alcohol :
Speciale koffies :
hasseltse koffie
irish coffee (whiskey)
café normand (calvados)
café parisien (grand marnier)
caffè italiano (amaretto)
cream coffee (baileys)
café français (cointreau)

5,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Cécémél specials :
amour intense (cointreau)
passione italiano (amaretto)
irish kisses (baileys)

6,50
6,50
6,50

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Aperitieven :
porto offley wit / rood
martini wit / rood
pineau des charentes
kir royal
picon
ricard
pisang orange
passoa orange
safari orange
campari orange
aperol spritz

3,40
3,60
3,60
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00

sangria ‘quint’ wit/rosé/rood met vers fruit

7,00

Wijnen :
Réserve ‘Saint Auriol’ wit / rosé / rood
glas
fles

3,60
17,50

Cava MVSA de Vallformosa brut
glas
fles

5,00
20,00

Martini bellini

glas
fles

5,50
25,00

SUMMER DRINKS
Sangria Lola Mola wit/rood :

7 euro (glas)
25 euro (1 L.)

Lola Mola wordt geproduceerd volgens een oorspronkelijk Spaans recept
dat op authentieke wijze wordt uitgevoerd met liefde voor de ingrediënten.
Het is een zachte sangria waarbij de smaak van de originele wijn nog
duidelijk aanwezig is. Men selecteert met zorg de Tempranillo druiven en
verrijkt de relatief jonge wijn met fijne specerijen. Dankzij infusie en
inweken worden aroma's onttrokken en ontstaat een fijne frisse kruidige
wijn die koud gedronken wordt, vaak aangevuld met verse fruit stukken.

Mojito :

7 euro

Original Bacardi mojito
Strawberry Bacardi mojito

Hugo :

7 euro

‘Hugo’, een trendy drankje uit Zuid-Tirol gemaakt van prosecco,
vlierbessensiroop en muntblaadjes. Een heerlijk verfrissend frankje,
perfect voor de zomer.

Aperol of Campari spritz :

7 euro

Een lekkere frisse aperitivo uit de Veneto,
die gemaakt wordt met aperol of campari, prosecco, bruiswater en
aangevuld met een schijfje sinaas.

Long island iced tea :

7 euro

De Long Island Iced Tea is een sterke longdrink cocktail die heerlijk
verkoelend is, met 5 (!) verschillende dranken die stamt uit de tijd van de
Amerikaanse drooglegging.

Jenevers :
vanille, chocolade jenever
citroen jenever
appel jenever
graan jenever

3,20
3,20
3,20
3,20

Sterke dranken :
william lawson's
jameson whiskey
bombay sapphire
bacardi carta blanca
bacardi razz
bacardi 4 anos
malibu
vodka eristoff
vodka eristoff red

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

supplement frisdrank
supplement red bull

1,50
2,00

Zakkertjes :
jägermeister
limoncello
cointreau
grand marnier
calvados père magloire
cognac otard
amaretto disaronno
baileys
boswandeling

3,20
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

GIN & TONIC :
• bombay sapphire gin

& schweppes indian tonic

6,5 euro

(aangevuld met een part limoen)(40%)

• bosford rosé gin & fever tree of tonic hibiscus

8 euro

(afgewerkt met rood fruit)(37,5%)

• captains gin original
& fever tree mediterranean (afgewerkt met een schijfje limoen)

10 euro

& tonic hibiscus (op smaak gebracht met bloedsinaas / rood fruit)(43,7%)

• -gin hendrick's &

tonic original water

10 euro

(wordt geserveerd met komkommerschijfjes)(41,4%)

-gin

hendrick's & tonic hibiscus

10 euro

(wordt gedronken met rood fruit)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor al uw feestjes, recepties, familiebijeenkomsten,
bedrijfsuitjes, team building, vergaderingen, babyborrels,
rouwmaaltijden, daguitstappen en andere te organiseren
zaken staan wij gaarne ter uwe beschikking.
Wij maken op verzoek een gepersonaliseerde offerte, vraag
gerust inlichtingen aan de bar, bel (0494/293354) of mail
(info@spoorlijn64.be) ons.
Spoorlijn 64 is altijd open voor groepen van 15 tot 75
personen na reservatie.

