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DRANKEN
BIER
VAN DE TAP
•	
HEINEKEN vaas / fluitje

2.50/ 2.30
2.50/ 2.30

fris bitter pilsener

•	
AFFLIGEM BLOND 6.7% alc.			4.50
Zacht bier met wervelende tonen van banaan, gist en hop

•	
BRAND LENTEBOK 6.5% alc.			4.50
De magische geur van het voorjaar, frisse smaak van Saazer hop

WEINIG OF GEEN ALCOHOL
•	HEINEKEN 0.0				 2.80
Verfrissende en fruitige smaak, gecombineerd
met een zacht moutige body

•	
WIECKSE RADLER 0.0 			2.80
Natuurlijk witbier met sprankeling citroenwater

•	
WIECKSE WITTE 0% alc. 			2.80
VAN DE FLES
•	
BRAND WEIZEN 5.1% alc.			3.80
Tarwebier volgens Beiers recept, fris met zachte afdronk

OUDERKERKS GOUD
“
Paul Schram uit Ouderkerk aan de Amstel
ontwikkelt bierrecepten, vol van smaak, kleur
en geur met een gematigd alcoholpercentage.
Het bier is modern ambachtelijk speciaal
bier maar toegankelijk en niet te zwaar.”
Tarwebier met extra diepgang door toevoeging van caramouten

dagelijks vanaf 8:00 geopend
zaterdag-zondag vanaf 9:00

een cider met een pure en verfrissende smaak.

fris pilsener

•	
BRAND vaas / fluitje

•	
WEIZEN 5% alc. 			4.50
•	
AMERICAN PALE ALE 5.4% alc. 			4.50
Gebrouwen met 3 soorten hop voor bitterheid en aroma’s

•	
BROWN ALE 6% alc. 			4.50
	
Gebrouwen met 5 soorten mout, waaronder geroosterde chocolademout

OEDIPUS AMSTERDAM
“
De Oedipus brouwerij maakt kwaliteitsbieren
voor ieder karakter op elk moment. Zij
willen laten zien dat bier voor iedereen
is, en het gaat om smaak en persoonlijke
voorkeur. Een wereld waar mensen kleurrijk
en divers zijn.”
•	
MAMA 5% alc. 				4.00

Café Restaurant De Eendracht
Hoogstraat 37, 1391 BR Abcoude

CIDER
• 
APPLE BANDIT 4,5% alc. 			3.75
D
ankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat

Pale Ale; Licht en fris drinkbaar met grapefruitachtige
smaak door het gebruik van Centennial hop

•	
MANNENLIEFDE 6% alc. 			4.50
Saison; Droog, fris met tonen van citroengras
			
5.00
Tripel; Verrassend bier met toevoeging
van thaise kruiden en ingredienten

•	
THAI THAI 8% alc.

•	
GAYA 7% alc. 				5.00
IPA; Frisse hopsoorten en fruitige aroma’s

BELGIE
•	
DUVEL 8.5% alc.

			
4.50
Zwaar blond bier met hergisting op de fles, mooie
ronde smaak, licht fruitig en licht bittere nasmaak

•	
AFFLIGEM DOUBLE 6.8% alc. 			5.00
Traditioneel donker en pittig

•	
AFFLIGEM TRIPEL 9% alc.

			
5.50

Extra pit en complexiteit

•	
LIEFMANS FRUITESSE 4.2% alc.

			
3.80
Frisse & intense smaak van aardbeien, frambozen,
kersen, vlierbessen en bosbessen

	
Heerlijk fris witbier met tonen van peer en kruidnagel

SPIRITS

• Ammaretto di Saronno Amandel			4.50
• Sambuca Molinari Anijs			4.50
• Grand Marnier Sinaasappel			5.50
• Calvados Appel				5.50
• Cointreau Mandarijn			4.50
• Frangelico Hazelnoot			4.50
• Rum Zacapa Suikerriet			5.50
• Tia Maria Koffie			4.50
• Limoncello di Fiorito			4.50
•	Cognac		
v.a.		 5.50
Hennesy VS / Rémy-Martin VSOP

•	Armagnac				 6.50
Janneau

•	Diverse whiskeys
•	
Special coffee’s zoals Irish, French,
Italian		
H UBRECHTS PLEZIERWIJNEN
“Omdat hij als Abcoudenaar
graag in De Eendracht
komt, heeft vinpressionist
Hubrecht Duijker, de
meest gelezen en geprezen
wijnpublicist van ons
land, een paar ook per
glas beschikbare wijnen
geselecteerd die hij zelf
graag drinkt. Wijnen
die én betaalbaar én
lekker zijn - terwijl
ze bovendien passen bij
gerechten van deze kaart.”
WIT - DOMAINE DU TARIQUET
CLASSIC 2015
“Deze Côtes de Gascogne
smaakt fris, zuiver,
levendig en licht vanwege slechts 10,5
procent alcohol - met
als extraatjes flink wat
fruit, van passievrucht
en citrus. Die toets
van passievrucht is
ongetwijfeld te danken
aan de 35 procent

v.a.		 4.50
v.a.		 7.50

colombard, de druif die
samen met ugni blanc,
sauvignon blanc en gros
manseng de melange vormt.
Perfect als aperitief,
heerlijk bij salades,
zeefruit en vis.“
ROOD - CASA SILVA CABERNET
SAUVIGNON CARMENÈRE 2016
“Soepele, bijna romige
wijn van Chili’s meest
bekroonde wijndomein.
Dankzij de carmenère,
die merlotachtige wijnen
geeft, zijn in geur
en smaak behalve rijp
zwart fruit ook donkere
aroma’s aanwezig, denk
aan laurier en een hint
van katjesdrop. Terwijl
houtcontact aan de
sappige, vlezige smaak nog
wat extra dimensie heeft
toegevoegd. Voor tal van
vleesgerechten is dit een
hele beste begeleider.”

WIJN
WIT
•	
Sauvignon Blanc – Picpoul – Vermentino
3.50/19.50
	
LES GRANGES DE FELINES BLANC – Languedoc Frankrijk
	
Droog – fris – tonen van witte bloemen en fruit

•	Chardonnay		
	
DOMAINE DE BELLE MARE

– Languedoc Frankrijk
Weinig vet – tropisch fruit – perzik
•	Pinot Gris (bio)
SZEREMLEY Rank selectie - Hongarije
Mineralen - hout – karamel - cashewnoten
•	
Johanniter - Solaris (bio)
REESTLANDER - Nederland
Appel - citrus - licht bitter

•	Sauvignon Blanc

6.00/32.00
7.50/39.00
7.50/39.00

AOC POUILLY FUME SERAFINI - Frankrijk
Klassiek - krachtig – fris – stuivend boeket

ROSE
•	
Pinot Grigio Blush

3.50/19.50

LA DELIZIA – Delle Venezie – Italië
Droog – fris – fruitig

ROOD
•	
Merlot – Cabernet Sauvignon – Grenache

3.50/19.50

	LES GRANGES DE FELINES ROUGE – Languedoc Frankrijk
	
Zacht en soepel – makkelijk – licht – zachte tannines

•	Montepulciano		

4.50/25.00

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO – Italië
Stevig – donkerrood fruit

•	
Merlot – Cabernet franc – Cabernet sauvignon(bio) 7.50/39.00
CHATEUA LANGLAIS – AOC Puisseguin Saint-Emilion - Frankrijk
Zacht – blauwe bessen en bramen
•	Regent (bio)		
REESTLANDER – Nederland
Rood fruit – kersen - specerijen

7.50/39.00

•	Tempranillo		

8.50/45.00

CASTILLO DE MENDOZA, Rioja Alta
Rood fruit – vijgen - tijm

BUBBELS
• Cuvee Spumante		

4.50/25.00

FAMIGLIA BONATO LE RIVE – Italië
Rijp fruit – fris

•	
Chardonnay – Chenin – Pinot Noir

6.50/36.00

CREMENT DE LIMOUX – Frankrijk
Groene appels – honing – witte bloemen

MIXDRINKS
•	TANQUERAY ELDERFLOWER			 8.25
	
Tanqueray gin met Fever Tree Elderflower Tonic en limoen

•	APEROL SPRITZ				 6.50
	
Aperol met Prosecco, soda en sinaasappel

• MOSCOW MULE				8.25
	
Three cents ginger beer met Ketel One vodka, munt en citroen

•	BULLEIT GINGER				 7.25
Bourbon met Ginger Ale en sinaasappel

•	
TEN & TONIC				8.75
	
Tanqueray Ten met Fever Tree Indian Tonic en grapefruit

• glas / fles

4.50/25.00

•	BLOODY MARY				 8.25
Big tom met Ketel One vodka en citroen

WIFI: De Eendracht – WW: deeendracht

4.50/25.00

Heeft u een allergie? Meld het ons!

