
Personeel
Gemotiveerde flexi-jobbers, 

studenten keuken en zaal 
vraag hier info : 0494 166 083

BIEREN
 VAN ‘T VAT

Cristal  25 cl € 3,00
Cristal  33 cl  € 3,30
Cristal  50 cl € 5,30

Grimbergen dubbel 33 cl € 4,40

Hapkin 33 cl € 4,40

Kriek Mort Subite Extreme 
 25 cl € 3,40

 OP FLES 
Maes N.A. € 3,50

Palm € 3,60

Carlsberg € 3,60

Watneys scotch € 3,40

Grimbergen Blond € 4,50

Duvel € 4,60

Afflighem Blond € 4,40

Trappist Westmalle 
 Dubbel € 4,80
 Tripel € 4,80

Trappist Chimay Tripel € 4,80

Trappist Orval € 4,80

La Chouffe Blond € 4,80

Desperados € 4,50

Corona € 4,50

FRISSE 
 DRANKEN 
frisdranken

Coca cola / light / zero € 3,00
Sprite € 3,00
Fanta € 3,00
Gini € 3,50
Lipton Ice tea / green € 3,50
Schweppes tonic € 3,50
Schweppes Agrum € 3,50
Tönissteiner € 3,50 
   (orange/citroen/vruchtenkorf/naranja) 
Cécémel € 3,00
Fristi € 3,00
Canada Dry € 3,50

waters
Chaudfontaine plat/bruis 
 20 cl € 3,00
 50 cl € 6,00
Perrier  20 cl € 3,20
San Pellegrino  25 cl € 3,20

fruitsappen
Minute maid € 3,50
   orange, appel, pompelmoes,  

   multivruchten, appelkers 

Moss•

 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: van 11.00 u. tot 23.00 u. / keuken: van 11.00  u. tot 22.00 u.
 Vrijdag en zaterdag:  van 11.00 u. tot 24.00 u. / keuken: van 11.00  u. tot 22.30 u.
 Zondag:  van 11.00 u. tot 23.00 u. / keuken: van 11.00  u. tot 22.00 u. 

Bezoek regelmatig onze website om op de hoogte te blijven van onze activiteiten: www.5th-avenue.be 
Gelieve steeds per tafel af te rekenen. Dank voor uw begrip.Bij vragen omtrent allergenen, ingrediënten of recepturen kan ons keukenpersoneel u steeds te woord staan.

Via Media 1 - 3500 Hasselt
011 75 34 35

info@5th-avenue.be
www.5th-avenue.be

Follow us on 
Facebook: fifth.avenue.71

Instagram: 5th_avenuehasselt

ONZE 
OPENINGSUREN

Rode wijn • per glas € 7,00 • per fles € 34,50
Via Terra Tinto - Terra Alta - 100 % Garnacha Tinto

Cantina Sampietrana “Centoare” Primitivo IGP Salento Puglia Italia.

Witte wijn • per glas € 7,00 • per fles € 34,50
Via Terra Blanco - Terra Alta - 100 % Garnacha Blanco

Cantina Sampietrana “Centoare” ChardonnayIGP Salento Puglia Italia.

 
Rosé wijn • per glas € 7,00 • per fles € 34,50

Via Terra Rosat  - Terra Alta - 100 % Garnacha Peluda
Château De L’Escarelle “Rumeurs” - Rosé-Provence France

• MACADO lasagna con melanzane    € 21,00
• MACADO wok met rund, scampi en kip  € 25,00
• MACADO pasta scampi  € 25,00
• MACADO Chocolademousse (suikervrij)  € 10,00

KETO & lowcarb gerechten macado.keto.lifestyle
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Hello Spring! 
Tijd voor terrasjes, lekkere etentjes, een vrolijk gevoel, warmer weer, .. 
Heerlijk toch? Genieten van de kleine geluksmomentjes in het leven!
Ontdek zeker onze events de komende maanden zoals de PAASBRUNCH en 
MOEDERDAG. Volg onze socials voor meer info. We can’t wait! 

Het team van  5th Avenue en l’Avenida staat ook dit seizoen opnieuw 
voor jullie klaar. Met heel veel plezier en passie. 

Net zoals het team van Coco Canel - Kolonel Dusartplein 36, 3500 Hasselt. 
Deze nieuwe zaak willen we warm aanbevelen aan al onze klanten.  
Een gezellige bistro met vlees, vis, pasta, burgers en geweldige cocktails + mocktails!  

Het volledige team van 5th Avenue en l’Avenida en Coco Canel kijkt ernaar uit om jullie in de watten te leggen 
met heerlijk eten, fantastische drankjes en ongetwijfeld heel wat good vibes!

Volg 5th Avenue en l’Avenida ook op Facebook en Instagram. Zo blijf je op de hoogte van speciale momenten die we organiseren 
en mis je geen enkele kans om op en top te genieten. Beleef samen met ons de leukste, gezelligste momenten in een ongedwongen sfeer. 

• Verse tonijn met gekarameliseerde  € 39,00
   asperges, sesam en wasabi
• Op vel gebakken zalm met asperges  € 34,00
   citroen en botersausje
• Tagliatelle met duo van asperges en  € 28,00
   een lichte currysaus  
• Gegrilde kipfilet met saus naar keuze  € 26,00
   gegratineerd met mozzarella en salade
• Asperges op Vlaamse wijze VG 3 st  € 24,00
                                                 HG 6 st  € 29,00 
• Salade met scampi en asperges  € 25,00
• Varkenshaasje met asperges,   € 33,00
   gepofte tomaat, gratin en een romige vleessaus
• No-bake-cheesecake met rood fruit  € 9,00   
 

Special Monents bij l’AvenidaElke 2de zondag van de maand 
OntbijtElke 3de vrijdag van de maand 

Belly Dance Avondmet buikdanseres

Via Media 1/b5 3500 Hasselt011 96 32 56Follow us on Facebook: l'Avenida

Instagram: Lavenidahasselt

 Veel liefs van het hele team! Fifth Avenue – l'Avenida – Coco Canel



00 WARME  
 DRANKEN 

Espresso  €  3,30

Mokka  €  3,30

Déca  €  3,90

Cappuccino Italiano  €  3,50

Cappuccino Slagroom  €  3,50

Koffie verkeerd  €  3,50

Latté Macchiato  normaal €  3,50
  hazelnoot €  4,20
  vanille €  4,20
  chocolade €  4,20
  caramel €  4,20

Warme choco  €  3,50

Koffie 5th Avenue  €  12,00
 (met assortiment zoetigheden) 

Thee naar keuze  €  3,10
 munt, kamille, rozebottel, citroen

 linde, earl grey, groene thee,....

Verse muntthee  €  4,60

warme specials
Hasseltse koffie €  10,00
 Extra Smeets 

Irish koffie €  10,00

 Jameson 

Italian koffie €  10,00
 Amaretto 

Baileys koffie €  10,00

 APERITIEVEN 
Prosecco Rosé €  7,50

Cava €  7,00

Martini Bianco/Rosso/Fiero/Rosato €  6,30 
Martini Bellini €  8,50

Porto Offley White €  6,00 
Porto Offley Tawny €  6,00

Kirr €  6,00

Sherry dry €  6,00

Pineau de Charentes €  5,50

Pastis Ricard €  6,00

Apérol witte wijn €  8,00

Apérol prosecco € 10,00

Hugo €  8,50

Crodino €  4,70

supplement frisdrank €  2,90

 

GIN & TONIC
Bombay Saphire € 10,00

Bulldog € 13,00

Buss n° 509 Raspberry € 13,00

Mare € 13,00

Hendrick’s  € 13,00

Monkey 47 € 13,00

Buffel  € 13,00

Buffel gold € 13,00

Copperhead € 14,50

Double W    € 14,50

Steeds geserveerd met Schweppes Premium mixer naar keuze:
Tonic Original  •  Tonic Pink Pepper •  Tonic Hibiscus

STERKE 
 DRANKEN 

Bacardi Superior €  6,70
Bacardi Reserva €  7,70
Eristoff vodka wit €  6,50
Grey Goose vodka €  13,00
Tequila Camino €  6,00
Whisky Jack Daniel’s €  7,80
Whisky Chivas Regal €  8,50
Whisky  Macallan Gold €  12,50
Calvados €  7,80
Cognac Baron Otard VS €  7,80
Amaretto €  6,70
Baileys €  6,70
Jenever extra Smeets €  3,80
Jenever appel/citroen €  3,80
Jägermeister €  4,80
Sambucca €  6,50
Limoncello €  6,00

 COCKTAILS 
Mojito € 14,00
muntblaadjes, limoen, Bacardi Reserva, soda 

Cosmopolitan € 14,00
Vodka, Cointreau, limoen, cranberrysap 

Daiquiri Strawberry € 14,00
aardbei, Bacardi Superior, limoensap 

Sex on the beach € 14,00
Vodka, peachlikeur, ananassap, cranberrysap 

Lazy Red Cheak € 14,00
Vodka, violet siroop, framboos

Long island iced tea € 14,00
Gin, Tequilla, Rum, Vodka, Tripple sec

Moscow mule € 14,00
Vodka, gemberbier, limoen

Ibiza Pink € 14,00
Grey Goose, Malibu, Passoa, limoen, cranberry

Pornstar Martini € 14,00

Maffia cocktail € 14,00

5th Avenue € 14,00
Gin, limoen, prosecco 

 

  BUBBELS 
 glas fles
 
Cava Brut € 7,00 € 35,00

Prosecco Brut € 7,00  € 35,00

Prosecco Rosé € 7,50 € 35,00

Huischampagne  € 60,00
     Huré Frères “invitation” Brut 

Champagne Ruinart  
     Blanc de blancs  € 130,00

Champagne Ruinart  
     Rosé  € 135,00

 

 MOCKTAILS 
Lemon Squash € 10,00
vers sinaassap, citroen, soda, grenadine 

Lazy Red Cheak € 10,00
violet siroop, framboos, sprite 

Mojito € 10,00
muntblaadjes, limoen, sprite 

Jackpot € 10,00
pompelmoes, grenadine, limoen, cranberry

NIEUW !

Premium gin

Proef onze HUISGIN !

€ 12,00



Gelieve steeds per tafel af te rekenen. Dank voor uw begrip.

 VOOR DE KLEINE HONGER 
soepen

Verse dagsoep € 6,50
Tomatensoep met balletjes € 7,50

croques / clubs
Croque monsieur € 13,50
Croque madame € 15,00
Croque Hawaï € 15,00
Club met pittig gekruide kip en Manchegokaas € 15,00
Croque geitenkaas (honing, spek, appel) € 18,00
VEGAN - Toast champigon € 16,00

salades
Mozzarella salade met tomaat, basilicum € 20,00
Salade met gerookte zalm € 22,00
Salade “café Paris” met scampi, spek, sinaas € 24,00
Caesar Salade met pittig gekruide kip  
 en verse parmezaanschilfers € 23,50
Salade met warme geitenkaas, rucola en krokante Serranoham € 24,00
Salade warme geitenkaas - vegetarisch € 24,00
Salade 5th Avenue met scampi, calamares en feta € 25,50
Salade Niçoise met verse tonijn € 28,50

 STARTERS 
Scampi’s in licht pikante saus € 20,00
Carpaccio van Ierse ossehaas met parmezaan, 
 truffelvinaigrette en rucola € 20,00
Vitello tonato € 20,00

 PASTA 
Spaghetti bolognese € 18,00
Spaghetti carbonara € 22,00
Penne tomaat basilicum met verse ricotta € 23,00
Penne à l’Arrabiata met licht pikante tomatensaus en spek € 24,00
Penne met brocoli , tomaat en lichte kaassaus € 24,00
Linguini met zeevruchten € 25,50
Linguini met kip, ananas en curry € 25,00
Tortellini met zalm en een zachte dillesaus € 25,50
Tagliatelle met tijgerscampi en romige kreeftensaus € 26,00
Huisgemaakte lasagne € 22,00
Ravioli met Parmesaan en rucola met tomatensaus en burrata € 24,50
VEGAN spaghetti (tomatensaus, pesto, pijnboompitten, aubergine)  € 23,00
VEGGIE pasta € 24,00
 
 

 WOKGERECHTEN 
Vegetarische wok € 22,00
Wok met kip, soja en curry € 23,50
Wok met rund, soja, kokos en groene curry € 24,00
Wok met varkensreepjes en zoet-pikante saus € 24,50
Wok met scampi, limoen en koriander € 25,00

 TRADITIONEEL EN LEKKER   
Kaaskroket van Emmenthal en parmegiano (2st.) € 19,00
Balletjes in tomatensaus van de chef € 20,00
Garnaalkroket met huisgemaakte tartaar (2st.) € 19,00
Duo van garnaal- en kaaskroket € 19,00
Rundsstoofvlees met Grimbergen dubbel € 21,00
Koninginnehapje met een frisse salade € 21,00

 VISGERECHTEN*

Trio van vis met frisse tomatensalsa € 28,00
Scampi in licht pikant sausje en verse groentjes € 27,00
Tortilla met tijgerscampi € 25,90
Gebakken kabeljauw met groentenjullienne en witte wijnsaus € 28,90
Zeebaars met saffraanrisotto en groene asperges € 29,50
Sol meunière € 35,00

 VLEESGERECHTEN*

Gegrilde kipfilet met salade € 24,00
Steak tartare € 24,00
Tortilla met pittige kip € 25,50
Spare ribs 5th Avenue € 28,00
Steak met salade € 30,00
Varkenshaasje met brie, witloof en jonagold € 28,00
Mixed grill 5th Avenue € 33,00
Tagliata Ribeye met truffelpasta en shitake € 32,00
Entrecôte van Angusbeef € 32,00
Lamsracks met jus van salie € 32,00
Côte à l’os Simmerthall met steppegras € 34,00
Filet pure met warme groentjes € 37,00

 BURGERS*

Thaise kippenburger € 21,00
Veggie burger € 21,50
5th burger € 24,00

*Alle gerechten worden geserveerd met frietjes, kroketjes,  
krielaardappeltjes, aardappelgratin, puree of gebakken aardappeltjes

 VOOR DE KIDS 
Frikandel met frietjes  € 12,00
Balletjes in tomatensaus  € 12,00
Spaghetti bambino  € 12,00
Kipfilet met appelmoes en kroketjes € 14,00
Fishsticks met frietjes en tartaar  € 13,00
Kindervidée  € 14,00
Kinder spare ribs  € 16,00

 DESSERTS 
Dame blanche € 11,00
Duo van huisbereide  
 chocomousse € 11,00
Huisgemaakte Tiramisu € 11,00
Crème brulée € 11,00
Banana split € 12,00

Coupe brésilienne € 11,00
Kinderijsje € 6,50
Moelleux van chocolade  
 met vanille ijs € 13,00
Passievruchtsorbet € 8,00
Supplement slagroom € 2,00

 MILKSHAKES 
Aardbei € 10,00
Banaan € 10,00

Mokka € 10,00
Oreo € 10,00

 PANNENKOEKEN 
Enkel tussen 14.00 u. en 18.00 u.

Pannenkoeken met suiker/siroop/Nutella/confituur €  9,00
Pannenkoeken met ijs €  10,00
Pannenkoeken met ijs en warme chocoladesaus €  11,00

SAUZEN   € 3,00

kruidenboter, natuursaus, champignonsaus, pepersaus, 
béarnaisesaus, roquefortsaus, provencaalse saus, stroganoff saus, 

champignon natuur



 WIJNKAART 
- ROSÉ WIJNEN -

Huiswijn 
Ercavio de Más Que Vinos Rosado
España | Tierra de Castilla | 100% Tempranillo
Magnifiek zalmroze kleur. Zomers geparfumeerd met aard-
beien, rabarber en rijpe framboos. In de mond impressies 
van sappige, vers geplukte frambozen, aalbessen, aard- 
beien en kersen. Een Spaanse klasse rosé die ongetwijfeld 
je beste vriend zal worden op een zonnig terras.
 per fles  € 25,00
 1/2 liter  € 16,00
 1/4 liter  € 8,00
 per glas  € 5,50

Chateau de L’Escarelle Tradition Rosé 
Subtiele rosé met vooral florale aroma’s. Fris, soepel, 
elegant en mineraal met een sappige en frisse afdronk.
Heerlijk als aperitief maar zeker ook aanbevolen bij een  
mediterrane keuken.
 per fles  € 42,00

Dido’ La Solució Rosa’
España | Montsant | Garnacha Gris, Garnacha Tinta, 
Garnacha Blanca,  Cariñena, Macabeo & Syrah
Vrolijkheid, sensualiteit, verfijning,… deze koraal- 
kleurige rosé heeft alle kwaliteiten om te plezieren. 
Deze rosé balanceert tussen kracht en delicatesse 
(wat zorgt voor sensualiteit); tussen een vettige 
en gulle structuur in de mond en een levendige 
frisheid; en tussen complexiteit van een grote wijn en 
aromatische uitbundigheid als uiting van jeugdigheid.
 per fles € 47,00

B de Barbeiranne Rosé
France | Côtes de Provence  |  
60% Grenache, 30% Cinsault, 10% Syrah
Schitterende zalmroze kleur. Aroma’s van bosaard-
beien, abrikoos en perzik. Zeer frisse en aromatische 
eerste aanzet op het pallet. De afdronk is elegant, 
zijde-zacht maar bovenal fris. Heerlijk… Waan je als 
God in Frankrijk, met dit glaasje Rosé. 
 Magnum  € 81,00
 3 Liter € 171,00

ZOETE WITTE WIJN
Bernkasteler Kurfürstlay Riesling
Deutschland | Riesling
Mooie lichtgele kleur met een fris en open bouquet. 
Zachte, sappige, milde smaak met een mooie balans 
tussen zoet en zuur. Deze wijn is fruitig en licht-zoet.
 per glas  € 5,50
 per fles  € 29,00

 
 
 
 

-  WITTE WIJNEN - 
Huiswijn
Charlotte M. Chenin Blanc
Suid-Afrika | Western Cape | Chardonnay
Frisse, zéér pure frisse en ongecompliceerde wijn met 
een charmante afdronk.
 per fles  € 25,00
 1/2 liter   € 16,00
 1/4 liter  € 8,00
 per glas  € 5,50

Laibach the ladybird, organic white 
Zuid-Afrika
Deze wijnkwaliteit is verbonden met het land waar de 
druiven worden verbouwd. De selectie van locaties is
essentieel bij het maken van De Simonsberg-terroir 
met zijn arme dieprodebodems (Glovelly, Glenrosa) en 
verkoelende zeewinden uit de nabijgelegen False Bay 
is ideaal voor wijnen met body en complexité...
 per fles  € 29,00

Honoro Vera Verdejo
España | Rueda | Verdejo
De Rueda regio staat bekend om zijn fijne witte wijnen 
op basis van Verdejo. Honoro Vera is een mooi en 
vtypisch voorbeeld. Fruitzotte sappige Verdejo met 
super fraicheur, vol en zéér smaakvol.
 per fles  € 28,00

Contemplations ‘by Katarzyna’ 
Chardonnay
Bulgaria | Thracian Valley | Chardonnay
Licht goudgele kleur. Op en top Chardonnay in de 
neus, mooi en uitnodigend. In de mond gul, rond en 
vol met een ragfijne houttoets en voldoende zuren. 
De afdronk is vrij complex en gul. Een ware ‘food’ 
Chardonnay die zich lekker voelt bij klassieke visge-
rechten alsook gevogelte of zelfs een stukje kalfsvlees. 
Verassend Bulgarije!
 per fles  € 38,00 

Rully 1er Cru ‘Vauvry’ 
Mise au Domaine Féry | France | Bourgogne | Chardonnay
Deze klassieke witte wijn op basis van Chardonnay 
komt van het zuidelijke deel van Bourgogne, de 
befaamde regio Rully. De premier cru ‘Vauvry’ wordt 
beschouwd als één der beste. Klassieke, zéér  
mooie witte Bourgogne, fijn, elegant en edel. Klasse!
 per fles  € 57,00

Seresin ‘Home Vineyard’
Sauvignon Blanc & Semillon | Marlborough  
De regio Marlborough in Nieuw Zeeland wordt be-
schouwd als één der allerbeste voor Sauvignon Blanc. 
Zéér mooi geparfumeerde neus met kruisbessen een 
tikje buxus. In de mond en afdronk zéér fijn en
 elegant, grote fraîcheur, op en top Sauvignon Blanc. 
 per fles  € 57,00

Weingut Claes “Cuvée Plaisir” 
Deze ‘Cuvée Plaisir’ is een unieke samenwerking tussen 
5th Avenue en Niko Schmitt. Heerlijke blend van Riesling & 
Sauvignon Blanc. Beide druivensoorten karakteriseren deze 
frisse, levendige, zomerse wijn! De druiven groeien in de 
wijngaarden rond Trittenheim, in de Moezelvallei. Geschikt 
voor zwoele zomeravonden op het terras, maar ook voor 
lichte gerechtjes, gegrilde vis, een zomerse salade. 
 per fles  € 34,50

- RODE WIJNEN -
Huiswijn
Blaashoek Pinotage/Shiraz
Suid-Afrika | Western Cape | Pinotage & Shiraz
Sappig, mooi rood fruit, rond en zacht met een goede structuur. 
Wijn met karakter en stijl, breed aanpasbaar bij veel gerechten.
 per fles  € 25,00
 1/2 liter   € 16,00
 1/4 liter  € 8,00
 per glas  € 5,50

Cantina Sampietrana Brindisi Reserva
Italia | Puglia 
Nieuwe ontdekking uit Puglia! Volle, complexe wijn met een 
super concentratie aan donker rood fruit (bramen, zwarte 
bes en kers). Fluwelig en elegant, prachtige balans tussen de 
zachte tannines en fijne zuren.
 per fles  € 27,00 

Circus Maximus Malbec
Argentina | Mendoza | Malbec
Fraaie Malbec, rijp, zacht en toch zeer kenmerkend 
met tonen van zwart en rood fruit, sappig. 
Veel drinkplezier met voldoende zuren.
 per fles  € 28,00

California Roots Red Blend
California | United States
Een heerlijke verleidelijke blend gemaakt van Zinfandel, 
Cabernet Sauvignon en Merlot, waar de druiven rustig
hebben kunnen rijpen onder de warme Californische zon.  
De smaak is super sappig en zacht met mooi rijp fruit en een 
fijne kruidigheid. 
 per fles  € 29,00
 

Juan Gil ‘18 Meses - Blue Label’
España | Jumilla | Monastrell, Cabernet Sauvignon & Syrah
Een voltreffer van formaat uit het zonnige Spanje! Deze ‘blue 
label’ is de exclusieve en in beperkte mate verkrijgbare luxe 
wijn van het befaamde wijndomein Juan Gil. Zéér donkere 
kleur, het bouquet geurt naar een mix van bosvruchten.  
In de mond en afdronk rijkelijk, vol en geconcentreerd, 
een wijn met power en veel charisma. 
 per fles  € 57,00

Noi4 ‘Bolgheri’ DOC Tenuta Sette Cieli
Italia | Toscane - Bolgheri  | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit 
Verdot & Cabernet Franc
De wijngaarden zijn gelegen in de befaamde appellatie 
Bolgheri, waar onder andere ook de prestigieuze wijn  
Sassicaia vandaan komt. Het domein (Sette Cieli) verwijst naar 
de zevende hemel. Vanuit de prachtige wijngaarden overzie je 
de prachtige Toscaanse valleien. De elegante, jonge en zéér 
gereputeerde wijnmaakster Elena maakt een wijn met grote 
persoonlijkheid en klasse.  
La bella Italia in zijn geraffineerde schoonheid.
 per fles  € 57,00

Blau
Blau is in feite een soort tweede wijn van Can Blau.  
In tegenstelling tot zijn meer serieuze broer charmeert 
Blau door zijn enorme fruitconcentratie en heerlijk sap.  
Een beetje speels, tegelijk zacht maar tevens met  
mooie body. 
 per fles  € 34,50

                      TAPAS
Vers gebakken Italiaans broodje met zuiderse tapenade € 12,00
Nachos schotel   € 15,00
Verse bruschetta’s  € 18,00
Grieks schoteltje (feta, calamares, tzaziki, souvlaki) € 20,00
Calamares fritti  € 10,00

Rosé wijn
Via Terra Rosat - Terra Alta - 100 % Garnacha Peluda
De zomer in het glas ! Rijke tonen van aardbeien, kers en water-
meloen op het smaakpallet. 
Een frisse en sappige rosé. Prachtig droog in de finale, veel drinkplez-
ier door de intens fruitige aroma's. Heerlijk !!

    per glas € 7,00  -  per fles € 34,50

Chât.De L’Escarelle “Rumeurs” - Rosé-Provence France
Ontdek het geritsel van de natuur dat duidt op ontsnappen en 
reizen: het geruis van insecten, de zucht van de wind, de stroming 
van water... “Rumeurs” van Château De L’Escarelle symboliseert alle 
mysteries van haar natuurlijke omgeving, uniek in de Provence. 
Magnifieke blend van Caladoc, Grenache en Merlot met een 
schitterende en heldere kleur. Geniet van deze elegante rosé bij elke 
gelegenheid op het terras van 5th Avenue!

    per glas € 7,00  -  per fles € 34,50

Rode wijn
Via Terra Tinto - Terra Alta - 100 % Garnacha Tinto
Fantastisch fris robijnrood, mooi transparent en licht tranend over 
de glaswand. Vlezig rode vruchtencoulis met impressies van vers 
rood. Lichtjes kruidig en sappige mondvulling. Na het overvloed 
aan rood pitfruit en rode pruimen, prima zuren die het geheel fris 
en pittig houden.

    per glas € 7,00  -  per fles € 34,50

Cantina Sampietrana “Centoare” Primitivo 
IGP Salento Puglia Italia.
Uit het hart van het wondermooie Zuidoost-Italië verrassen we 
de wijnliefhebbers met deze robijnrode, fris fruitige “ge-
niet-wijn”. Vol aroma’s van heerlijke bosaardbeien en Bigarreau 
Noir kersen. De ideale begeleider voor een brede waaier van 
pastagerechten, gekruide zomerschotels en sappig rood vlees. 
Ook een knaller bij antipasta van zuiderse kazen en charcuterie. 

    per glas € 7,00  -  per fles € 34,50

Witte wijn
Via Terra Blanco - Terra Alta - 100 % Garnacha Blanco
Bijzonder originele witte wijn uit Terra Alta, grijsgeel, die in de neus 
meteen strak aanzet. Mineralig van aard met licht wit fruit (wat appel). 
De smaak gaat op hetzelfde elan verder met een frisse structuur die 
gebouwd is op de mineraliteit en waarin gistweking extra body en 
vettigheid geeft.

    per glas € 7,00  -  per fles € 34,50

Cantina Sampietrana “Centoare” Chardonnay
IGP Salento Puglia Italia.
Deze zomerknaller is afkomstig uit het historische gebied van San 
Pietro Vernotico tussen de provincies Brindisi en Lecce. Opvallende 
strogele kleur met intense aroma’s van vers wit fruit en bloemen. Even-
wichtige en aanhoudende frisse smaak. Past uitstekend bij een brede 
waaier van visgerechten, wit vlees en zomerse groenteschotels. Ook 
een aanrader als aperitiefwijn op een zonovergoten terras.

    per glas € 7,00  -  per fles € 34,50

Tapas mixte 
€ 45,00   
2 personen

Assortiment 
warme 

borrelhapjes

€ 19,00
2 personen

€ 25,00
4 personen

Antipasti mixte 
gemengde 

fijne italiaanse 
vleeswaren

€ 25,00  
2 personen

All-in sharing menu 
tapas en drinks

 
€ 50,00
per persoon

gedurende 3 uur

Nieuw


