
Bourgondisch genieten aan de Vecht

B O R R E L S

De Troubadour is de ideale plek voor uw vergadering of feest. 

U kiest zelf het meest geschikte arrangement, op basis van uw persoonlijke wensen.
Vraag naar de mogelijkheden of bel ons op 0523 - 27 38 38. 
E-mailen kan ook: info@troubadour-hardenberg.nl.

www.troubadour-hardenberg.nl
Grand Café / Restaurant De Troubadour, Voorstraat 52, Hardenberg  |  0523 - 27 38 38

Aperol Spritz
Bittere en frisse cocktail van 
Aperol, prosecco en Spa rood

Gin Tonic
Met keuze uit: Tanqueray gin  
Hendricks gin of Bombay gin

Mojito 
Rum, limoen, munt en bruisend 
water 

Strawberry Mojito 
Rum, limoen, munt, bruisend 
water en aardbei

Sex on the beach
Vodka, Peachtree, jus d'orange 
en cranberrysap

Long Island iced tea
Gin, rum, wodka, blanco tequila, 
Cointreau, citroensap en cola 

Tom Collins
Gin, citroensap en 
bruisend water 

Pineapple dream 
Malibu, wodka, munt 
en ananassap

Licor balón 
Likeur 43, bruisend water 
en citroensap 

Woowoo  
Wodka, peachtree 
en cranberrysap 

San Francisco 
Wodka, banaanlikeur, 
jus d’orange en grenadine

Blue Lagoon
Wodka, Blue Curaçao, Sprite
en citroensap

Tequila Sunrise  
Wodka, banaanlikeur, 
jus d’orange en grenadine

Strawberry Daquiri
Rum, limoen, aardbei 
en grenadine

Margarita
Blanco Tequila, Cointreau 
en limoen

Mint Julep
Bourbon en verse munt

Old Fashioned 
Bourbon en Angostura bitters 

Alcoholvr i je
cocktai l s
Virgin on the beach 
Perziksiroop, jus d’orange en 
cranberrysap

“No”-jito 
Sprite, limoen, bruisend water en 
verse munt

Shirley Temple  
Sprite en grenadine

€ 6,50

€ 6,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 7,50

€ 8,50 

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,50 

€ 7,50 

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

 € 5,00

€ 5,50

€ 4,50

Cocktails

WiFi wachtwoord: 
Troubadour2019 



Stout
Troubadour Imperial Stout (9,0%) 

Blond & 
Dubbel  bieren
La Chouffe (8,0%) 

Brugse Zot blond (6,0%) 

Brugse Zot dubbel (7,5%) 

Wit & Weiss  bieren
Wieckse Witte (5,0%) 

Brand Weizen (5,1%) 
Voetglas 30 cl
Voetglas 50 cl

Franziskaner (50 cl) (5,0%)

Tripel  biert jes
Duvel (8,5%)   

Affligem Tripel (9,5%)

Karmeliet Tripel  (8,4%)

Bieren van de  tap*
Brand Premium Pilsener (5,0%)   
       Voetglas 25 cl    

Voetglas 50 cl

Verder veel wisselende bieren, 
vraag het ons personeel!

Bieren uit  de  f les
Corona (4,5%) 

Desperados (5,9%)

Krombacher (4,8%)

IPA
Brand IPA (5,5%) 

Brand Session IPA (3,5%)

Vedett Extra IPA (7,0%)

Ale
La Trappe Isid'or (7,5%) 

Bieren 
In de Troubadour tappen wij Brand Bier. Brand Premium Pilsener wordt gebrouwen met 
meer hop. Dat geeft dit pilsener zijn unieke, krachtige smaak. Het volledig volmout ge-
brouwen pils van Brand kenmerkt zich door de perfecte balans tussen hopbitterheid en 
hop-aroma. Dit komt doordat Brand twee keer in het brouwproces hop toevoegt aan het 
bier. Daarnaast heeft Brand een keur aan speciaalbieren, die wij regelmatig ‘on tap’ zullen 
voeren, aangevuld met vele andere premium biermerken!

€ 2,60 

€ 5,00

 

€ 4,50

 

€ 4,50 

 

€ 3,50

€ 4,30

€ 4,40 

€ 4,50

€ 4,90

 

€ 4,90

€ 4,60

 

€ 5,20

 

€ 5,20

€ 3,30 

 

€ 3,60

€ 5,90

 

€ 5,90

€ 4,60

€ 4,60

€ 4,60

*     Deze bieren zijn altijd verkrijgbaar. 
Daarnaast altijd meerdere speciaalbieren 
aan de tap, vraag naar het actuele aanbod!

Ciders 
Appel Bandit (4,5%)

Fruitbieren 
Liefmans (3,8%)

Mort Subite Kriek Lambic (4,0%)

Wieckse Rosé (4,0%)

Amstel Radler citroen (2,0%)

Wijnen
Huiswi jnen  (per  g las  of  f les )

Wit
Sauvignon Blanc Colombard   /   Fruitige doordrinker met frisse fruittonen van 
appel, groene kruiden en witte bloemen uit Languedoc, Frankrijk

Chardonnay   /   Intens geurende wijn, gedomineerd door perzik en ander tropisch 
fruit, vanille en boterige tonen uit Languedoc, Frankrijk.

Rivaner   /   Makkelijk toegankelijke wijn, een heerlijke doordrinker met gele appel, 
citrusfruit en meloen-aroma’s uit Moselle, Luxemburg

Pinot Grigio   /   Frisse, dorstlessende en aromatische witte wijn met delicate 
kruidentoets uit Alto Adige, Italië

Reinhart Bernkastel   /   Duitse zoete witte wijn met aroma's van rijp wit fruit, citrus, 
een beetje honing en bloesem.

Rosé
Shyraz, Grenache, Cinsault   /   Knisperfrisse, toegankelijke en soepele rosé uit 
Languedoc, Frankrijk

Ramon Roqueta   /   Cassisrood van kleur met stuivende aroma's van rijpe 
frambozen en een ronde, zachtfrisse structuur uit Catalunya, Spanje

Rood
Merlot   /   Volle, fruitige wijn met sappig rood fruit, bosbessen, een subtiele 
kruidigheid en een frisse, zachte smaak uit Languedoc, Frankrijk

Grenache   /   Een elegante rode charmeur met nobele tannines, een elegante 
rondeur en prettige vlezige fruitigheid uit Rhône, Frankrijk

Cabernet Sauvignon   /   Diep robijnrode wijn met rijpe aroma's van bramen, vijgen 
en pruimen uit Colchagua, Chili

Bubbels
Prosecco   /   Fris-droge Italiaanse bubbels van Pinot Grigio uit Veneto, Italië

Dessertwi jn
Muscat Moelleux   /   Zoete dessertwijn met aroma’s van citroen, ander citrusfruit en 
lychee uit Languedoc, Frankrijk. De smaak is heerlijk licht en friszoet.

Overige  wi jnen  (al léén per  f les )

Wit
Sauvignon Blanc “Le Grand Ballon”   /   Citrus, groene pruimen uit Loire, Frankrijk

Grenache Blanc, Roussanne, Masanne “Les Dames Blanches du Sud”   /   
Krachtige witte wijn met smaak van abrikoos, perzik en jasmijn uit Rhône, Frankrijk

Chardonnay Viognier “Painter Bridge”   /    Rijke en volumineuze wijn met 
aroma’s van rijpe appel, perzik, witte boemen, citrus en caramel uit Californië

Rood
Corvina “Scaia”   /    Robijnrode wijn met florale aroma’s van rode rozen en violet en 
zachtromige smaak uit Veneto, Italië

Bobal, Syrah, Cabernet Sauvignon “Justina”   /    Kersenrode wijn met aroma’s 
van rijp rood fruit waaronder kers en aardbei, toast, kruiden en een verfijnde 
mineraliteit uit Valencia, Spanje

Zinfandel, Tempranillo, Petite Sirah, Alicante Bouschet “Painter Bridge"   /  
Dieprode wijn met een jeugdige glans en weelderige aroma’s van rijpe kers en 
framboos, en getoaste tonen van cacao en kruidnagel uit Californië. 

Laffe  biert jes
Heineken (0.0%)

Amstel Radler citroen (0,0%)

Brand Weizen (0,0%)

 

 € 3,70

€ 3,60

 

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

 

Glas Fles (75 cl)

€ 3,90 € 20,45

€ 4,50 € 23,75

€ 4,90 € 25,95

€ 5,50  € 28,25

€ 3,80 € 24,95 (1l)

€ 3,90 € 20,45

Glas Fles (75 cl)

€ 4,50 € 23,75

€ 3,90 € 20,45

€ 4,50 € 23,75

€ 4,90 € 25,95

€ 5,50 € 21,50

€ 4,70  

 
 € 23,25

 € 25,80

 € 25,90

 € 26,20

 € 22,30

 € 25,95 
   
 

€ 3,20 

€ 3,50

€ 3,60

Borrels

Topwijnen
Vele soorten prikkelende, 

krachtige en fruitige 

wijnen van de beste 

wijnhuizen


