Time to Enjoy!

woe & do open vanaf 16:00
vrij , za & zo open vanaf 14:00
para picar koud

tapas caliente warm

olijven 				

4,00

kipwings 5 stuks

5,00

		
ansjovis gemarineerd 		

4,00

spare - ribs 5 stuks

5,00

4,00

knoflook champignons

4,50

rundvlees bitterballen 8 stuks

5,50

gamba kroketjes 4 stuks

5,50

brood & smeersels 		

4,50

chorizo kroketjes 4 stuks

5,50

nachos 		

loempia eend 2 stuks

4,50

7,50

kipsaté kroepoek en gebakken ui

6,50

escargots met kruidenboter

5,00

gebakken udon en gele curry groenten

5,50

calamaris 5 stuks		

6,50

knoflook gamba ’ s 3 stuks

7,50

peppadew tonijn

Aioli, kruidenboter en tapenade.

		

Chilisaus, spekjes, room, jalepeno’s, rode ui, bos ui
en gesmolten kaas.
charcuteria

		

14,50

Combinatie van serranoham, pata negra,
iberico chorizo en truffel salami.
quesos 		

		

Gefrituurde inktvisringen met aioli.
14,50

Combinatie van manchego, mahon, monte
enebro en een schimmelkaas met vijgendip.
tabla mixta voor 2 personen		

In schil.
25,00

Combinatie plank met bovenstaande koude
hapjes. Geserveerd met brood en smeersels.
crunchy rol zalm 			

10,50

coquilles 		

7,50

gekruide gehaktballetjes

6,00

In tomatensaus.
10,50

Chipotle mayonaise en zeekraal.
sashimi tonijn 		

9,00 / 17,50

Te bestellen per 3 of 6 stuks.
Parmezaancreme, uitgebakken spekjes en zeekraal.

Japanse mayonaise en zeekraal.
crunchy rol vega 		

gegratineerde oesters

ossenhaaspuntjes teryaki

8,00

Met champignons.
9,95

In sesam korst, wakame en sojasaus.

varkenshaaspuntjes lemongrass

7,00

Met paprika.

pitz menu basis 18,95 p . p .

lams koteletten 3 stuks

Koude combinatie plank | Pinchos plankje 2 p.p. | 4 warme
gerechtjes om te delen.

pitz menu classic 24,50 p . p .

Koude combinatie plank | Soepje | Pinchos plankje 2 p.p.
4 warme gerechtjes om te delen | Proeverij dessert.

7,50

Met tzaziki.
flammkuchen zalm om te delen

9,50

Creme fraiche, paprika, tomaat en rode ui.
rode mulfilet 		

7,95

eendenborst filet

9,50

Bearnaise en lamsoor en zeekraal.
Ingesmeerd met hoisin en wok groenten.

pitz menu luxe 32,50 p . p .

rib fingers bbq saus en wittekool

7,95

Koude combinatie plank met sashimi en oesters | Soepje
Pinchos 2 p.p. | 5 warme gerechtjes om te delen |
Proeverij dessert.

postres desserts

extra bij te bestellen
salade 			
wedges

			

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise.
gegrilde groentes

			

3,50

tiramisu met likeur 43		

6,50

4,50

chocolade truffels met slagroom

5,50

caramel mousse met bloedsinaasappel ijs

7,50

limoenparfait met citroensorbet

6,50

3,50

Witte chocolade en aardbeien.

woe & do open vanaf 16:00
vrij , za & zo open vanaf 14:00
koude pinchos
crostini serranoham

warme pinchos

		

portobello brie

			

Olijventapenade, rode ui en gepofte tomaat.

Honing en walnoten.

canape makreelsalade

mini croissant pulled pork

Peppersweet tonijn en wakame.

Wittekool en bbq saus.

blini gerookte zalm

mini pita pulled salmon

Creme fraiche, komkommer en mosterddillesaus.

Komkommer, rode ui en guacamole.

stokbroodje geitenkaas

brioche burner wurstel

Artisjok en vijgendip.

Kaasworstje met spek.

wrap gerookte kip

mantao broodje runder burger

Groene pesto, zongedroogde tomaat en parmezaan.

Tomaat, rode ui en cheddar.

stokbroodje gerookte ribeye

flatbread mozzarella

Truffelmayonaise, pijnboompitten, parmezaan
en zongedroogde tomaat.

Groene pesto, rode ui, en tomaat.

knoflook gamba ’ s op een stokje

En truffelmayonaise.

stokbroodje kaaskroket

2 stuks met ansjovis en gevulde paprika.

stokbroodje chorizokroket

tortilla

En chimichurri.

Van aardappel met chorizo en jalepeno.

stokbroodje gambakroket

pasteitje krabsalade

En citroenmayonaise.

Ananas, bosui en zeekraal.

bruschetta romige feta

stokbroodje mortadella

Perzik, gele paprika en balsamico.

Gevulde champignon.

gevulde courgette

stokbroodje tonijnsalade

Sardines en couscous.

Kappertjes, rode paprika en kaviaar.

warme dadels

stokbroodje manchego

Met roomkaas en spek.

Muhammara en pepersweet roomkaas.

quiche rosé garnalen

bietenwrap guacamole

Peultjes, rode peper en spinazie.

Gegrilde paprika en rucola.

desserts

toast gegaard buikspek

En appelstroop.
crostini gevulde kanstanje champignon

fruitige milkshake

Pesto, pijnboompitten en geraspte kaas.

cheese cake

Met roodfruit.

voor de kleintjes

vijgenbrood

Met tallegio, cranberry dip en walnoten.

nutella

tiramisu met likeur 43

bitterbal

witte chocolade creme brullee

frikandel

churros met nutella

tosti

Ham / kaas uit de oven.
poffertjes aardbeien

€11,-

5 stuks

€20,-

10 stuks

€2,50,-

PER STUK

kom heerlijk pitzen met
onbeperkt pinchos
tot 17:00 17,- p . p . / diner 19,50 p . p .

woe & do open vanaf 16:00
vrij , za & zo open vanaf 14:00
bubbels

wijnen van het huis
4,00

zoete witte wijn

3,50 / 19,50

4,75 / 26,50

droge witte wijn

3,50 / 19,50

hugo 				
rose / witte prosecco
moet & chandon imperial brut

75,00

rose wijn

3,50 / 19,50

moet & chandon rose flamingo

85,00

rode wijn

3,50 / 19,50

moet & chandon imperial ice
lolea sangria 0,75ml wit / rood

105,00
21,00

Geserveerd in een bucket met vers fruit!

wijnen wit
3,95 / 21,50

chardonnay frankrijk

Intense wijn gecombineerd met rijp fruit,
vanille en houttonen.

p.s.v.

4,50 / 23,00

viura spanje
rode / witte port

3,00

rode / witte martini

3,00

sherry medium dry / cream

3,00

aperitief
6,50

aperol spritz 		

4,75

Met verse aardbei, komkommer en mint.
limoncello spritz

4,75

CORDINO NON-ALCOHOLISCH		

3,50

Sprankelend bitterzoet en verfrissend.

wijnen rood
4,50 / 23,00

merlot - malbec argentinie

7,50

9,50

Met komkommer & sinaasappel.

8,50

Met grapefruit & limoen.

		

4,75 / 26,50

barbera garnacha chili

5,50 / 31,50

Fijne zuren, veel klein fruit als cassis
en framboos en weinig tannine.
Een jonge sappige smaak met een zachte
frisheid en rijpe tannines met een vleugje zoetheid.

mini wijnproeverij
3 kleine glaasjes.

digestieven

4,25 / 22,50

Fruitrijke aroma’s van aardbeien en kersen
met tonen van chocolade.
mencia spanje

8,50

Met sinaasappel & zoethout.

bombay sapphire & mediterranen tonic

4,75 / 26,50

Vol met rins fris wit fruit, een briesje
Atlantische zeewind en wat meewaaiende
verse kruiden is het een wijn met opmerkelijk
vief karakter.

Heldere rode wijn met hints van rode kersen,
tabak en vanille.

Met aardbeien & munt.

hendrick ' s & elderflower tonic

Licht droge, kruidige wijn met aroma’s van
limoen en groene appels.

tempranillo spanje

gin & tonic

beefeater 24 & elderflower tonic

4,50 / 23,00

pinot grigio italie

godello spanje

lillet & fever tree tonic

beefeater pink & indian fever tree tonic

Een fluweelzachte en soepele wijn met tonen
van groene appels, citrusvrachten en lavendel.

6,50

wijnen rosé

martell v . s .				

4,60

martell v . s . o . p .

5,40

martell xo 		

13,00

mencia spanje

		

Aroma’s van rijpe rode vruchten, pittige
afdronk en vol van smaak.
		

4,75 / 26,50

woe & do open vanaf 16:00
vrij , za & zo open vanaf 14:00
wodka & rum

irish whiskey
jameson 				

3,60

absolut vodka 				

3,60

jameson caskmates

5,50

aboslut elyx

6,00

grey goose

7,00

bacardi 					

3,60
3,60

scotch whiskey
ballantine ’ s 				

3,30

bacardi limon / razz

chivas regal 12yr

5,00

havana club 3 años

the glenlivet founder ’ s reserve

6,00

havana club especial

4,50

the glenlivet 15 years

7,00

havana club 7 años

5,25

8,00

malibu

		

the glenlivet 18 years
aberlour 12 years

7,00

strathisla 12 years

6,00

CHIVAS REGAL 18 YEARS			

8,50

CHIVAS REGAL EXTRA			

7,00

bourbon whiskey
four roses 				

5,00

jack daniels

4,80

likeur
3,60

bailey ’ s 		

3,60

kahlua 			

3,60

vieux 			

		
schrobbelaer 				
jagermeister 				

3,60

GRAND MARNIER				

3,60

DRAMBUI				

3,60

jonge / oude jenever 		

2,50

tia maria 				

3,60

frangelico 				

3,60

2,60

3,60

campari 		

3,60
3,60

RAMAZZOTTI SAMBUCA

3,20

mini likeurproeverij

6,50

3 kleine glaasjes.

		

3,60

mojito 					

8,00

espresso martini 			

7,00

cosmopolitan 				

7,50

cocktails
Havana Club 3 Años, sodawater, limoensap,
verse munt, suiker.
Absolut Vodka, Kahlúa, espresso, suikersiroop.
Absolut Vodka, Triple sec, limoensap, cranberrysap.

beefeater 				
beefeater 24
plymouth
monkey 47

		
		
		

3,60
4,20
4,20
8,50

2,60

ammaretto di saronno

		

3,60

gin

likeur 43				

limoncello 		

		

longdrinks
absolut mule 				

7,50

cuba libre 				

7,50

jameson ginger & lime 			

7,50

Absolut Vodka, Fever Tree ginger beer, limoensap.
Havana Club 3 Años, cola, limoen.

Jameson Irish Whiskey, Fever Tree ginger ale,
limoensap.

tequila
olmeca blanco 				

3,50

olmeca alton reposado

4,00

woe & do open vanaf 16:00
vrij , za & zo open vanaf 14:00
krachtig & blond

rijk & donker

affligem blond 6.8% 			

3,50

affligem tripel 9% 			

4,50

Abdijbier met een kruidig, citrus aroma en
een vleugje vanille.

affligem dubbel 6.8% 			

3,50

brand porter 6% 			

3,85

			

4,00

		

6,00

Abdijbier met een kruidige aroma van
kruidnagel en karamel.

Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp fruit.

Winnaar 2016. Mild geroosterd en licht karamel.

brand ipa 7% 				

3,50

duvel 8.5%				

3,75

orval 6.2% 				

4,60

		

4,75

la trappe quadrupel 10%		

4,50

la trappe isid ’ or 7.5% 			

4,25

st . bernardus prior 8 8%

4,50

Citrusachtige smaak met een zacht bittere afdronk.
Zwaar blond, licht zoete smaak, sterke hop
bittere afdronk.
Trappist en licht aromatisch.

gouden carolus tripel 9%

Tripel, volmondige smaak en kruidig.

Lichtzoetige trappist met karameltonen.
Zacht, bitter en een fruitige afdronk.

westmalle dubbel 7%

de koninck 5.2%			

3,75

westmalle tripel 9.5%			

4,50

APA karamel en kaneel, een lekker bolleke.
De moeder aller tripels, flinke fruit aroma’s.

Trappist dubbel, rijke complexe smaak.
Kruidig & fruitig.
rochefort 10 11.3%

Trappist quadrupel, vol fruitig aroma.
Trappist met een zoetige smaak.

		

Een moutig-fruitige volle smaak, zoet & karamel
met rozijnen en pruimen.
st . bernardus abt 12 10%

4,75

gouden carolus classic dubbel 8.5%

4,50

Fruitige aroma, vol met complexe smaken.

De aromatische mouten en de hoge gisting
verenigen de warmte van wijn en frisheid bier.

mini bierproeverij
3 glaasjes van de tap.

6,60

wisselende tap !
Vraag bij de bediening naar ons huidige bier.
Wij serveren regelmatig nieuwe bieren.

3,75

desperados 5.9% 			

4,25

paulaner 5.5% 0.5L			

4,75

blind pig honey 5.5% 			

3,75

			

4,25

Verrijkt met de smaak van tequila, het ultieme
drankje om je avond een extra boos te geven.
2,75

Een verfrissende sparkling cider met alcohol,
gemaakt van appels.
brand session ipa 3.5%			

brand weizen 5.1% 			

Smaakvol door de saazerhop, mineraalwater
en tarwe.

laag & 0.0%
jillz original 5% 			

fruitig & fris

Banaan, tonen van mango en ananas zorgen
voor een perfecte balans tussen zoet en bitter.

3,25

Exotische aroma’s van fruitige hoppen.

Een verfrissende smaakexplosie dankzij de
smaak van whiskey, appel en honing.

mort subite kriek 4,5 %		

3,25

heineken 0.0% 				

2,75

amstel radler 2.0% / 0.0%

2,40

Goed door drinkbaar met duidelijke aroma’s
van citrus en banaan.

BRAND WEIZEN 0,0%			

3,85

wittekop 6.5%				

3,75

vedett 4.7%			

3,50

ijwit 6.5%

Fruitig en kruidig, vooral citrus en licht sinasachtig.

pilsener

brand 5% 18CL / 25 CL		

2,20 / 2,60

Fris van citrus met een kruidigheid van
koriander en vol romig.

woe & do open vanaf 16:00
vrij , za & zo open vanaf 14:00
koffie

thee

espresso 				

2,20

keuze smaken

koffie 			

2,20

cappuccino 		

English Breakfast - Lady Grey - Japanse
Sencha Citroen - Champagne Cassis - Rooibos

2,40

macchiato 			

3,00

Met honing.

			

2,40

latte macchiato 		

3,00

chai tea latte 				

3,00

latte 					

2,70

warme chocomel wit / donker 		

2,50

extras
extra shot espresso 			
flavour shot

		

2,20

verse munt thee

Masala of Vanille.

juices
0,70
0,70

Caramel - Chocolade - Hazelnoot

4,00

verse jus
schulp appelsap

			

2,40

Alle koffies kunnen eventueel ook bereid worden
met sojamelk.

schulp appel / vlierbessensap

koffie special met slagroom

fris / zuivel

pitz special 				

coca cola / light / zero 		

2,25

fanta 		

2,25

3,75

Latte Macchiato met salted caramel
& tony’s chocolate.

time to enjoy !				

sprite 		

3,75

Latte Macchiato met speculaas
& stroopwafel stukjes.

hazelino 				

3,75

Latte Macchiato met hazelnoot
en spikkels.

met een scheutje extra

			
			

2,40

2,25

cassis 			

2,45

bitter lemon 		

2,45

tonic 			

2,45

ice tea sparkling

2,45

ice tea green 		

2,45

tomatensap 		

2,45

rivella 			

2,45

ginger ale (fever tree )

2,95

red bull

		

3,25

likeur 43 koffie Geserveerd met slagroom!

6,50

tia maria koffie Geserveerd met slagroom!

6,50

purezza plat / sparkling normaal

2,00

6.50

purezza plat / sparkling groot

4,00

fristi / chocomel

2,20

irish koffie Geserveerd met slagroom!

De bonen van mocca D’or zijn op verantwoorde wijze
geteeld met respect voor de boer en omgeving.

meer pitz ? volg ons online op
www . pitzpinchosbar . nl

/ # pitzpinchosbar

meer pitz ? like ons online op

facebook & instagram !
lekker genoten bij ons ?
plaats een recensie online !

