
est. 1781

Nieuwpoort

HET ARSENAAL

ZEETONG  RESTAURANT

 Koffi e € 2,25

 Thee | Lipton € 2,25

 Cappuccino € 2,75

 Irish coffee | Jameson € 5,75

 French coffee | Grand-
 Marnier

€ 5,75

 Spanish coffee | Licor 43 € 5,75

 Italian coffee | Disaronno € 5,75

 Espresso € 2,25

 Munt thee | honing

0184-601672
www.hetarsenaalnieuwpoort.nl

Buitenhaven 11 
2965 AD Nieuwpoort

€ 3,00

 Café au lait € 3,00

 Dubbele espresso € 2,95

 Gember thee | honing € 3,00

 Latte Machiatto € 3,00

 Koffi e deluxe met 
 friandises

€ 4,50

Koffi e specials

Thee



 Grolsch fluitje

 Grolsch 0.0%

 Grolsch vaasje

 Grolsch Radler 2.0%

€ 2,50

€ 3,00

€ 2,75

€ 3,50

€ 4,50

Bieren op tap

Bieren op fles

 Wisseltap
 Vraag onze medewerkers

€ 5,50

€ 8,50

€ 6,50

Gin en Tonics 
 Haymans Old Tom
	 Fever-tree	elderflower	tonic	water		
 zoethout

 Hermit
 Fever-tree mediterrenean tonic
 Sinaasappel

 Hendrick’s
 Fever-tree indian tonic
 Komkommer

 Huiswijn wit
 Chardonnay

 Vina Sol Torres Catalunya,    
 Spanje

De wijn heeft een lichte blanke kleur   
met glinsteringen van goudgeel. De   
aroma’s geven veel rijp wit fruit en een   
zachte bloemengeur. Ook in zijn smaak   
veel opwekkende frisse smaken met in   
de	afdronk	een	licht	gekruide	finish.

 Sancerre Blanc Cécile 
 lebrun Loire, Frankrijk

De wijn heeft een heldere blanke kleur 
met groene tinten. Bij het ruiken van  
deze wijn ondergaat men de sensatie  
van een sterk ontwikkeld bouquet dat 
uit het glas opstijgt. Een duidelijk 
Sauvignon Blanc karakter met aroma’s 
van citrusfruit en hints van appel, 
buxus en wit fruit. Een zuivere wijn 
met een elegante zuurgraad met in de 
afdronk een mooie byte.

 Huiswijn rosé
 Grenache

 Huiswijn rood
 Syrah

€ 19,50

€ 22,50

€ 35,00

€ 19,50

€ 19,50

€ 3,75

€ 3,75

€ 3,75

Per glas Per	fles

Witte wijnen

 Fleurie Collin-Bourisse
De wijn heeft een mooie paarse kleur. 
Aroma’s van bloemen als Irissen en 
geuren van perzik, zwarte bes en rood 
fruit. De wijn is elegant en delicaat met 
een goede beleving in de mond. De wijn 
kan jong worden gedronken maar kan 
ook nog 3 à 4 jaar worden bewaard.

 Barbera d’Asti Superiore 
 “Roccanera” Piemonte, 
 Italië

Zijn kleur is helder Robijn rood met 
glinsterende paarse tinten erdoor 
verweven, zijn geur is elegant en toch 
complex met tonen van hout, bessen en 
vanille. In zijn smaak heeft hij harmonie 
tussen verschillende elementen, hij 
heeft body, is gekruid en heeft een 
zachte langdurige ronding. De afdronk 
is plezierig en lang.

€ 27,50

€ 27,50

Rode wijnen

 Moscatel Dulce Martinez 
 Saez

Licht gele kleur met groene tonen. 
Typische aroma’s van Moscatel, leer en 
tropisch fruit. Rond, zoet (maar niet 
te zoet) en aangenaam in de mond 
met tonen van honing. In de afdronk 
licht citrusfruit welke een aangename 
frisheid creëert.

€ 4,50
per glas

Dessertwijn


