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DRANKKAART

Ome Jeu maakt per tafel 1 rekening op. Deze 
mag u het liefst met pin voldoen. Als dat niet 
mogelijk is, zorg dat u de handen niet raakt 
bij het overhandigen.

De keuken van Ome Jeu kan toveren maar 
niet heksen ...ambachtelijke bereiding vraagt 
zijn tijd. 

Extra couverts worden in rekening gebracht.

Heeft u een allergie of wilt u meer weten 
over de allergenen van bepaalde producten? 
Overleg met ons, wij koken binnen onze  
mogelijkheden graag voor u.

Welkom bij Ome Jeu, fijn dat u er bent! 

Voor uw en onze veiligheid hebben we een 
aantal maatregelen genomen. 

In principe werken wij met tafels van 2  
personen tot maximaal 4 indien het 
gezelschap uit 1 huishouden bestaat.  

Uiteraard nemen wij de 1,5 meter regel 
zoveel mogelijk in acht. Op ons terras en  
binnen zult u verder diverse aanpassingen 
zien om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. 

Mochten de regels vanuit de overheid  
wijzigen dan gelden deze nieuwe regels.

Heeft u vragen? Stel ze gerust! 



KOFFIE & THEE

koffie      2,40
grote koffie     4,45
decafe     2,45
grote decafe    4,55
koffie verkeerd    2,70
decafe koffie verkeerd   2,75
cappuccino     2,70
grote cappuccino    5,05
decafe cappuccino   2,75
grote decafe cappuccino  5,15
belgische cappuccino   2,80
grote belgische cappuccino  5,25
espresso     2,40
dubbele espresso    4,10
espresso macchiato   2,55
latte macchiato    3,10
decafe latte macchiato   3,15
thee      2,40
verse muntthee met honing  3,25
verse gemberthee met honing  3,25
warme chocomel    2,85
  met slagroom    3,35
melk      2,30

GEBAK

vlaai      3,00
luxe vlaai     3,35
cake voor 2 a 3 personen  4,50
toefje slagroom    0,60

SPECIALE KOFFIE

ijskoffie (seizoen)    3,25
Ome Jeu koffie (caramel, alcoholvrij) 5,25
irish coffee (jameson whisky)   6,50
french coffee (grand marnier)   6,50
spanish coffee (tia maria)   6,50
italian coffee (amaretto)    6,50
coffee 43 (liqor 43)   6,50
limburgse koffie (els la vera)   6,50
la chouffe coffee warme likeur  4,75

SPECIALE CHOCOMEL

chocomel Ome Jeu (caramel, alcoholvrij) 5,50
chocomel orochata   6,50
chocomel frangelico   6,50
chocomel baileys    6,50

FRISDRANKEN

coca cola 20cl    2,65
coca cola zero 20cl   2,65
fritz cola 33cl    4,15
fritz cola light 33cl   4,15
fritz apfelschorle 33cl   4,15
fritz appel + kers 33cl   4,15
fritz rabarber 33cl   4,15
fritz wisselt 33cl    4,15
sprite 20cl     2,65
sinas tonissteiner suikervrij 25cl 3,20
fanta cassis 20cl    2,65
russel & co lemon bitter 20cl  3,00
russel & co ginger ale 20cl  3,00
fevertree tonic water 20cl  3,00
fevertree tonic elderflower 20cl 3,00
lipton ice tea 20cl    2,90
lipton ice tea green 20cl   3,00
lipton ice tea peach 20cl  3,00
appelsap schulp 20cl   3,00
perensap schulp 20cl   3,00
sinaasappelsap schulp 20cl  3,00
rivella 20cl     2,70
zitrone fit tonisteiner suikervrij 25cl 3,20
agrumes tonisteiner suikervrij 25cl 3,20
fristi 20cl     2,65
chocomel 20cl    2,65

WATER: val blauw of rood

glas 25cl     2,35
fles 1l      8,00



HUIS-APERITIEF

cava limoncello    5,75
cava 43     5,75
gin tonnic saffron    8,50
gin tonnic old tom   8,50

APERITIEF

port (wit of rood)    3,50
oude port     4,75
sherry (medium of dry)   3,50
martini (wit of rood)   3,50
campari     3,80
pernod     3,80
aperol spritz    5,80
hugo      5,80

DIGESTIEF

calvados     4,75
armagnac vsop    6,00
courvoisier     5,75
remy martin vsop    6,00
grappa     4,75
chouffe coffee    4,75
limocello     4,00
underberg     3,00
kirsch      3,80

WHISKY

jameson     4,85
johnny walker    4,95
glenfiddich     6,00

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

jonge jenever    2,60
oude jenever    3,20
bessenjenever    3,00
korenwijn     3,60
schrobbeler     2,70
vieux      2,60

BUITENLANDS GEDISTILLEERD

jagermeister    3,00
apfelkorn     3,00
bacardi     4,00
vodka      4,50
gordons gin     4,00
saffron gin     5,70
hayman’s old tom gin   5,70

LIKEUREN

amaretto     4,35
baileys     4,35
cointreau     4,35
tia maria     4,35
cuarenta y tres (43)   4,35
cuarenta y tres (43) orochata  4,35
dom benedictine    4,80
grand marnier    4,80
drambuie     4,80 
sambucca     4,35
southern comfort    4,80
els la vera     3,00
frangelico     4,35



WITTE WIJNEN   glas 75cl
Languedoc | Frankrijk  4,00 18,00
Vin de Pays ‘Caves Saint-Christophe’ Chardonnay 
Delicate witte wijn, boordevol aroma’s van exotisch 
fruit en perziken 

‘Silver Lining’ | Zuid-Afrika 4,00 18,00
Chenin Blanc
Frisse, fruitige wijn met een pittig aroma van verse 
kruiden en bloemen     
 
‘Royal Blau’ | Duitsland  4,00 18,00
Rudensheimer Rosengarten
Mollige, soepele en vlot wegdrinkende wijn met 
mooi zoet accent 

ROSE WIJNEN
Loire | Frankrijk   4,00 18,00
Rose d’Anjou ‘Laurent Vivier’  
a.c.;(druif: Groslot, Gamay)
Elegant en makkelijk in de mond licht zoet. 

Provence | Frankrijk  4,00 18,00
‘Chateau de l’Aumerade’ Cru Classe; 
(druif: Cinsault, grenache, Syrah)
Deze absolute topper in zijn genre is een frisse 
stevige wijn met kruidige smaaksensatie 

RODE WIJNEN   glas 75cl
Languedoc | Frankrijk  4,00 18,00
Vin de Pays ‘Caves Saint-Christophe’ Cabernet Sauvignon
Fruitige, genereuze wijn die uitblinkt in volheid en 
finesse 

‘La Pepica’ | Spanje  4,00 18,00
Tempranillo
Heldere kleur, elegante en rijke wijn met toetsen van 
kers en vanille.

MOUSSEREND   glas fles
champagne castelane  7,00 39,00

cava Mas d’Ancosa, Brut 4,75 25,00

BORRELHAPJES | Snacks

amsterdamse bitterballen  8,00
10 stuks

uienringen     6,00
12 stuks

mini loempia’s    8,50
8 stuks

frikandelstukjes    7,00
12 stuks

kibbeling     8,00
10 stuks

franse kaasplank (2 personen)   16,00
Kasebrett
Roquefort, Morbier, Port Salut  

griekse olijven griechische Oliven 5,00


