
WIT
WHITE YETI    (SP) 4,8
Blend uit het Rioja gebied, fris steenfruit, mineralen

ANTONIO CAMILLO BIANCO (1l) (IT) 5,5
Blend van o.a. Trebbiano, licht oranje, zachte bitters

SAN LORENZO VINO BIANCO (IT) 6
Verdicchio, licht bloemig, rokerig

ROOD
GRAN CERDO   (SP) 4,8
Tempranillo uit het Rioja gebied, rood fruit, stevig

ANTONIO CAMILLO ROSSO (1l) (IT) 5,5
Blend van o.a. Sangiovese, kruidig, kersen, cassis

SAN LORENZO VINO ROSSO (IT) 6
Blend van o.a. Montepulciano, kersen, bramen, spicy

ROSÉ - ISLE SAINT PIERRE   (FR) 4,8
Blend, droog maar fruitig, rood bosfruit, citrus 

CAVA - GOTAS DE PLATA BRUT (SP) 5
Blend van Macabeo en Airen, crispy, citrus, appel

JÄGERMEISTER 3,5
SALMARI 4
BELLO LIMONCELLO 4
SAMBUCA 4

WIJNEN

LIKEUREN

CLASSIC G&T  8
Tanqueray, tonic, grapefruit 

ELDERFLOWER G&T  9,5
Sir Edmond vanille gin, elderflowertonic, sinaasappel 

DARK & STORMY  9
Captain Morgan dark rum, gingerbeer, limoen

KURA ROSE  8
Kura wodka, rose lemonade, grapefruit 

BATANGA  8,5
Ocho Blanco tequila, Pepsi, limoen 

THE BIG SHOW   11
Tanqueray, Ocho Blanco, Kura, Botran, Triple Sec, Pepsi

LYNCHBURG LEMONADE  9
Famous grouse, Triple Sec, citroen, 7up 

WHITE RUSSIAN  7,5
Kura wodka, Kahlua, volle melk

COCKTAILS

TAP
HEINEKEN      5% 2,8
HEINEKEN 0,5l      5% 5,6
BRAND WEIZEN      5,1% 4,5
LAGUNITAS IPA      6,2% 6

FLES
BROUWERIJ ‘T IJ IJWIT      6,5% 5
BROUWERIJ ‘T IJ IPA      6,5% 5
BROUWERIJ ‘T IJ NATTE      6,5% 5
V. VOLLENHOVEN PRINCESSEBIER    5,5% 5,5
V. VOLLENHOVEN FALCON ALE   6,2% 6
BRUUT GAJES     8% 6
LAGUNITAS DAYTIME                  4% 5
DE PRAEL BITTERBLOND       5,7% 6
BROTHERS IN LAW BIERE BOCK     7,1% 6
DESPERADOS       5,9% 4,5
DESPERADOS GINGER      5% 4,5
STRASSEN BRUT CIDER      7,4% 4,5
HEINEKEN 0.0      0,0% 2,8

HUISGEMAAKTE ICE-TEA 4,5
ROSE LEMONADE 4
KOMBUCHA FRAMBOOS-MUNT 4,8
KOMBUCHA GEMBER-PASSIEVRUCHT 4,8
ELDERFLOWER TONIC 4,5
GINGER BEER 4,5
APPELAERE 3,5
PERELAERE 3,5
BIG TOM’S TOMATENSAP 4,5
DIVERSE FRISDRANKEN 2,8
Pepsi, Pepsi max, Sourcy rood, tonic, 
ice tea, ice tea green, 7up, Sisi

ESPRESSO 2,4
AMERICANO 2,5
CAPPUCCINO (volle melk/havermelk) 2,7
        + extra shot espresso  0,5
DOPPIO 3
DIVERSE SMAKEN THEE 2,4
VERSE MUNTTHEE 2,7
VERSE GEMBERTHEE 2,7
ITALIAN COFFEE 6,5

SAILOR JERRY 5
SIR EDMOND VANILLE GIN 7
JAJEM JENEVER 3
THE GLENLIVET 12y 9
TULLAMORE DEW 5
BULLIT BOURBON 5
DEL PROFESSORE VERMOUTH 6,5
BRUXO MEZCAL 7
PERNOD ABSINTHE 5

BIEREN

FRIS & DRANK

WARM

STERK
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GLAS FLES



MARGHERITA (V)  10
Tomatensaus, mozzarella, basilicum

NAPOLI  12
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven, jalapeño

NDUJA  12
Tomatensaus, mozzarella, spinazie, feta, nduja

VEGETARIANA (V)  13
Tomatensaus, mozzarella, gegrilde seizoens
groentes, gepekelde ui, gefrituurde schorseneer

AMATRICIANA  13
Tomatensaus, mozzarella, pecorino, guanciale 

TRUFFEL (V)  15
Mozzarella, portobello, herfsttruffels 

VIER KAZEN (V)  13
Mozzarella, provolone, gorgonzola, parmezaan 

MORTADELLA & PISTACCHIO  13,5
Mozzarella, buffelmozzarella, mortadella, 
pistachepesto

SEA FOOD  15
Coquilles, rivierkreeftjes, zeewier, zalmeitjes en alioli

POMPOEN (V)  12,5
Saffraanpompoensaus, mozzarella, pecorino

ARTICHOKE  13,5
Artisjokkensaus, mozzarella, speck 

BURRATA (V)  14
Mozzarella, burrata, rucola, zongedroogde tomaat
 met speck + 2,5 

SPICY SHORTRIBS 15
Bechamelsaus, shortribs, cheddar, provolone 
en gepekelde jalapeño 

PINSA’s

MERANZANE (V)  6
Bitterballen van aubergine met peterselie, parme
zaanse kaas, geserveerd met tahin en mierikswortel

CHICKPEA FRIES (V)  6
Kikkererwtenfriet, knoflook, munt en chili

EGGPLANT FRIES (V)  6,5
Auberginefriet met tahin en mierikswortel

ZUCCHINI’S FLOWERS  8
Gevulde courgettebloem met ricotta en ansjovis

MERLUZZO  9
Gefrituurde kabeljauw met een chipotlesaus 
en xo mayonaise 

TOFU DI FAGIOLI NERI (V) 6
Gepaneerde tofu, zwarte bonen mayo en pecorino

GNOCCHI (V)  6
Gebakken gnocchi in een groene kruidenolie

POLPETTA  10
Gehaktbal van rund en kip, saus van tomaat 
en paprika en gefrituurde noodles

ARANCINI (V)  8
Arancini gevuld met pompoen, rijst en portobello, 
misosaffraansaus en gefrituurde enoki 

RAVIOLI (V)  8
Ravioli gevuld met pompoen en paddenstoelen, 
salieboter

PALLINE DI FORMAGGIO (V) 8
Blauwe kaas, gedroogde cranberries, pecannoten 

CARPACCIO DI PULPO 10
Dun gesneden inktvis, rucola, pistachenootjes, 
geserveerd met citronette

ANTIPASTI  
Gedroogde vleeswarenplank en Italiaanse kazen, 
selectie van de chef
 - KLEIN (VLEES)   15
 - KLEIN (KAAS)    15
 - GROOT  27,5

GROENE SALADE (V)  5
Rucola, parmigiano reggiano, zongedroogde tomaat 

LIMONCELLO TIRAMISU (V)  7

STRUFFOLI  5
met honingdressing, poedersuiker en spikkels

CANNOLI 2,5
vraag naar de smaak van de dag

WARM

KOUD

DESSERTS

ET
EN

TonTon Club 3 is een ode aan het spel en een 
lab voor innovatie en ‘speldenken’ in het bijzon
der. We bieden ruimte aan spelontwikkelaars 
en organisaties om hier prototypes te lanceren 
en spelers te ontmoeten. Onze keuken is een 
pinseria; moderne, licht verteerbare pizza’s 
naar authentiek Romaans recept. Getopt met 
klassiekers of juist een funky saus zijn ze per
fect bij een potje minigolf of dansbattle.

Allergenen? Vraag de Tonnies naar geschikte gerechten
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PARTYGAMES spelers

JENGA flatliner ∞
Zeventien lagen spelplezier. Speel op onze manier; één hand 

op je rug en aanraken = pakken!

  
REGENWORMEN lievelingsbier 2-7
Hongerige kipjes die strijden om zoveel mogelijk wormen, 

waarbij het stelen van elkaars wormen het meeste 

voldoening geeft. 

BOONANZA sambuca 2-5
Verstand van marktwerking en slinkse afpersing. Alleen dan 

word je de rijkste bonenboer van de tafel. 

MACHIAVELLI san lorenzo wit/rood 2-7
Bouw een sterke stad door elke ronde een ander karakter te 

spelen dat je dankzij verschillende eigenschappen naar de 

overwinning helpt.

SCRABBLE bruxo mezcal 3-20
Wordfeut maar dan analoog. De dranksuggestie is meteen 

het enige woord waarin je al die kl*te letters kwijt kan.

UNO limoncello 2-4
Het Amerikaanse antwoord op een ouderwets potje pesten. 

RUMMIKUB warme choco met rum 2-6
Speel met strategisch inzicht en een beetje bluf, zodat jouw 

cijferreeksen en kleurrijen als eerste op tafel liggen. 

DOOLHOF gin & tonic 2-4
De gangen van het doolhof zijn constant in beweging. Wie 

lukt het als eerste om alle schatten te verzamelen? 

SKIP-BO lagunitas daytime          2-10
Speel je stapel zo slinks en snel mogelijk weg, dwarsboom je 

tegenstanders en stop de juiste kaarten in je aflegstapel.

PHASE 10 brouwerij ‘t ij natte          2-6
Pesten meets Rummikub. Maak kaartencombinaties om je 

hand leeg te spelen, onthoud wat er weggegooid wordt en 

probeer je tegenstanders het zo moeilijk mogelijk te maken.

ROLIT                                      rose lemonade                 2-4
Verander zoveel mogelijk ballen in jouw kleur en WIN. 

TICKET TO RIDE                     old fashioned                 1-6
ChooChooo! Verdien punten door zoveel mogelijk van jouw 

treinroutes aan te leggen door heel Europa. 

CLASSICS             spelers
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CARDS AGAINST HUMANITY           BRUUT gajes ∞
“A party card game for horrible people”. Maak jouw vrienden 

aan het lachen met de beste grap die je in handen hebt. 

EXPLODING KITTENS  cava 2-5
Een spel voor mensen die houden van kittens, explosies, 

laserstralen en soms ook geiten. 

WHAT DO YOU MEME       heineken 2-6
Win door je tegenspelers zo hard mogelijk te laten lachen om 

je grappen aan de hand van beroemde memes.

BALDERDASH the last word  3-8
Ook wel bekend als “Het Woordenboekspel”. Denk creatief 

na en zorg dat tegenspelers jouw idiote betekenis verkiezen 

als de juiste.

UNSTABLE UNICORNS           kura rose 3-8
Een strategisch kaartspel waarin je jouw eenhoornleger zo 

sterk mogelijk maakt, terwijl je dat van vrienden verwoest. 

ON A SCALE FROM 1 TO T-REX        the big show 2-8
HINTS, maar dan niet raden wat er uitgebeeld wordt, maar 

scoren door de intensiteit van je performance. 

30 SECONDS salmari 3-20
Hysterisch en hilarisch partyspel, waarin je zo snel mogelijk 

concepten probeert te omschrijven aan je team, zonder het 

te benoemen.

PERUDO tequila                              2-6
Een blufspel waarin je probeert te voorspellen hoeveel er van 

welk ogenaantal in het spel ligt. Perfect als drankspel; drink 

wanneer je geen steen kwijtraakt. 

SPECIALS        spelers

TOKYO HIGHWAY           kombucha                              2-4
Mikado meets Jenga. Zorg dat je als eerste van al jouw auto’s 

af bent, in het chaotische snelweglandschap van Tokyo.

AZUL                                  temperanillo                           2-4
Tactisch tegellegspel met vernieuwende gameplay. 

Verzamel de juiste stenen op de markt en versier de muren 

van het koninklijk paleis . 

PATCHWORK                  lynchburg-lemonade                  2
Ga zorgvuldig om met valuta en tijd, en naai de beste

 lappendeken van je leven.

TEAMPLAYER       spelers

THE MIND                              absint                              2-4
Het enige wat je hoeft te kunnen: 

Telepathisch communiceren met de rest van de tafel. 

BLACK STORIES                      temperanillo                 2-15
Een duister raadselspel wat gezamenlijk opgelost moet 

worden, waarbij de oplossingen nachtmerries veroorzaken.

SECRET HITLER              brothers in law bierebock     5-10
Een sociaal deductiespel waarin liberalen samen moeten 

werken om de waarheid te ontdekken, voordat de facisten 

hun koelbloedige leider installeren en het spel winnen... 

SABOTEUR white russian 3-10
Goudzoekers graven een weg naar geluk terwijl de saboteurs 

het werk verhinderen. Maar wie hoort bij wie?

HANABI elderflower g&t 2-5
In Hanabi werken jullie samen aan één spectaculaire 

vuurwerkshow, waarbij je wel de kaarten van de medespelers 

ziet, maar niet die van jezelf.
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Allergenen? Vraag de Tonnies naar geschikte keuzes


