INDICIOUS
Indian Multi Cuisine Restaurant

DRINKS MENU
WINE | WIJN
RED WINE | RODE WIJN
Case Diomedes - Nero Di Troia
(House Wine | Huis Wijn)

Glass € 5.00 | Bottle € 25.00
Perpetuated by the Greeks and brought to India by the Romans, taste a
piece of Indo-European history. This beautifully flavoursome, light and
juicy ruby-red wine has smooth tannins and freshness. Ripe fruits are at
the fore, especially red and black cherries. which give this wine a balanced
character and it has a long, decidedly balsamic finish. Best complemented
by rich spicy Indian food.
Vereeuwigd door de Grieken en door de Romeinen naar India gebracht,
proef een stukje Indo-Europese geschiedenis. Deze prachtige maakvolle,
lichte en sappige Robijnrode wijn heeft een soepele tanninesmaak en
frisheid. Rijpe vruchten staan voorop, vooral rode en zwarte kersen. wat
deze wijn een evenwichtig karakter geeft en een lange, uitgesproken
balsamico afdronk. Het best aangevuld met rijk gekruid Indiaas eten.

Baruk Lacrima Montepulciano Sangiovese (Red)
Bottle € 35.00
An elegant, complex and intense wine with dense and sweet tannins, soft
texture, intense and persistent finish. Notes of pepper and tobacco
combined with dark fruits. Harking from the hills of coastal Abruzzo, a
decidedly spicy wine. It's a must try accompaniment to meat dishes and
curries with a strong flavour.
Een elegante, complexe en intense wijn met dichte en zoete tannines,
zachte textuur, intense en aanhoudende afdronk. Tonen van peper en tabak
gecombineerd met donker fruit. Uit de heuvels van de kust van Abruzzo, een
uitgesproken pittige wijn. Het is een must om te proberen bij vleesgerechten
en curry's met een sterke smaak.

Seruk Montepulciano Grand Reserve Vintage (Red)
Bottle € 145.00
An exceptional wine in its depth and layering. For generations, the crown
jewel of the Abruzzo based Ortenzi family. Deep ruby red fruits [Morello],
well balanced with long finish, on the nose wild cherries, aromatic herbs &
pepper. Treat yourself to something special, ask our staff for [limited]
availability. Great with all types of red meats, tandoori chicken, starters.
Een uitzonderlijke wijn in zijn diepte en gelaagdheid. Al generaties lang het
kroonjuweel van de familie Ortenzi uit Abruzzo. Diepe robijn rood fruit
[Morello], goed in balans met lange afdronk, in de neus wilde kersen,
aromatische kruiden & peper. Trakteer uzelf op iets bijzonders, vraag onze
medewerkers naar [beperkte] beschikbaarheid. Heerlijk bij alle soorten
rood vlees, kip tandoori, voorgerechten.

WHITE WINE | WITTE WIJN
Case Diomedes - Verdeca (House Wine | Huis Wijn)
Glass € 5.00| Bottle € 25.00
This Straw yellow colour wine with faint tints of green, reveals strong
notes of jasmine,bergamot orange and hints of pineapple to the nose.
In the mouth it has a decidedly acidic freshness and citrus notes with good
minerality on the finish. Goes very well with light flavoured dishes.
Deze strogele wijn met vage groene tinten onthult sterke tonen van jasmijn,
bergamot-sinaasappel en hints van ananas in de neus. In de mond heeft het
een uitgesproken zure frisheid en citrustonen met een goede mineraliteit
in de afdronk. Gaat heel goed samen met licht gearomatiseerde gerechten

Amos Pecorino
Bottle € 35.00
Wine of distinct character with notes of apple and apricot, yellow skinned
fruits and a textured softness. Different from the more commonly known
French varieties and a great accompanyment to fish / chicken and
vegetables of all kinds
Wijn met een uitgesproken karakter met tonen van appel en abrikoos, geel
fruit en een getextureerde zachtheid. Anders dan de meer bekende Franse
variëteiten en een geweldige begeleider van vis / kip en allerlei soorten
groenten

Crifo Moscatello
Glass € 4.00| Bottle € 24.00
Straw yellow fruity, rich and fresh with delicate hint of gold in the glass.
Candied orange, chamomile, renetta apple and candy floss come to the
nose, with a herbaceous base. On the palate, citrus and delicate orange
flower. Goes Really well with Desserts.
Fruitig, rijk en fris met een delicate hint van goud in het glas. Gekonfijte
sinaasappel, kamille, renetta-appel en suikerspin komen naar de neus, met
een kruidachtige basis. In de mond, citrus en delicate oranje bloem.
Gaat echt goed met desserts.

ROSE WINE | ROSE
Case Diomedes - Castel del Monte Rosato
(House Wine | Huis Wijn)

Glass € 5.00 | Bottle € 25.00
Bombino Nero grape along with pomegranate, red mulberry and fresh forest
fruits brings this wine intense flavour. The wine is fresh and exuberant,
with a persistent sapid finish, it reminds the Indian "Rooh-Afza”. Pair well
with light to medium spiced dishes.
Bombino Nero-druif samen met granaatappel, rode moerbei en vers bosfruit
geven deze wijn een intense smaak. De wijn is fris en uitbundig, met een
aanhoudende sappige afdronk, die doet denken aan de Indiase "Rooh-Afza".
Combineer goed met licht tot medium gekruide gerechten.

SPARKILNG WINE | MOUSSERENDE WIJN
Crifo Bubbles White
Bottle € 22.00
Brilliant straw yellow and golden green in the glass. Its lively pearly beads
bring an aroma of white flowers and nectarine to the nose. In the mouth,
it is fresh and inviting, with a perfect balance of fruit and softness.
Great with desserts.
Briljant strogeel en goudgroen in het glas. De levendige parelmoerparels
brengen een aroma van witte bloemen en nectarine in de neus. In de mond
is het fris en uitnodigend, met een perfecte balans tussen fruit en zachtheid.
Lekker bij dessert.

Crifo Bubbles Rose
Bottle € 22.00
The colour of luminous rose petals fills the glass. The lively, pearly beads
bring an aroma of wild strawberries, raspberries and pomegranate to the
nose. Well-structured and very fresh. A finish reminiscent of sugared
almonds. Great with desserts.
De kleur van lichtgevende rozenblaadjes vult het glas. De levendige,
parelwitte kralen brengen een aroma van wilde aardbeien, frambozen en
granaatappel in de neus. Goed gestructureerd en erg fris. Een afdronk die
doet denken aan gesuikerde amandelen. Lekker bij desserts.

SHOTS & SHOOTERS | SCHOTEN EN
SCHUTTERS
Lemon Drop
A vodka shot with lime juice and orange liqueur- kaffir lime (in house)
Wodka limoensap sinaasappellikeur kaffer limoen (in huis)

€ 4.95
Kamikaze
The most popular vodka shots made of vodka, triple sec, and lime juice.
De meest populaire wodka shots gemaakt van wodka, triple sec en limoensap

€ 4.95
Brain Haemorrhage
This creepy looking shooter perfect for Halloween, made with chilled,
peach schnapps, Irish cream liqueur and grenadine syrup.
Deze griezelig uitziende shooter, gemaakt met gekoelde perzik-schnaps,
Ierse roomlikeur en grenadinesiroop

€ 4.50
Indicious Jagerbomb
The Jägerbomb is a drink made by dropping a shot of Jägermeister into
an energy drink, typically Red Bull.
Jägermeister met Red Bull

€ 5.00
Sambuca
Italian anise flavoured liqueur served as flaming shot to make your
evening adventurous.
Likeur met Italiaanse anijssmaak, geserveerd als vlammend shot om je
avond avontuurlijk te maken

€ 4.50
B-52
The B-52 cocktail is a layered shot composed of a coffee liqueur, an Irish
cream, and a Grand Marnier.
De B-52-cocktail is een gelaagde shot bestaande uit een koffielikeur, een
Ierse room en een Grand Marnier

€ 5.00

BEER | BIER
TAP BEERS
Swinckels (On Tap)
Swinckels (On Tap)
Weihenstephaner (On Tap)
Weihenstephaner (On Tap)

25 cl € 3.50
50 cl € 5.50
25 cl € 3.50
50 cl € 5.50

BOTTLED BEERS
€ 3.50
€ 3.50
€ 5.00
€ 5.00
€ 4.50
€ 3.50

Kingfisher (Indian Beer | Indiaase Bier)
Cobra (Indian Beer | Indiaase Bier)
Corona
Duvel
La Trappe Blond
Bavaria Radler 0.0%

WHISKEY & SCOTCH | WHISKY & SCOTCH
Amrut (Indian Single-malt)
Paul Johns Nirvana (Indian Single-malt)
Jameson Blended Irish
Ballantines
Talisker 10 Years
Glenfiddich 12 Years
Chivas Regal 12 Years
The Glenlivet 18 Years

3 cl
3 cl
3 cl
3 cl
3 cl
3 cl
3 cl
3 cl

€ 5.50
€ 5.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 6.00
€ 11.00

DISTILLED SPIRITS |
GEDISTILLEERDE DRANKEN
Grey Goose Vodka
Corralejo Tequila
Captain Morgan Spiced Rum
Old Monk (Indian Speciality)

3 cl
3 cl
3 cl
3 cl

€ 6.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

COGNAC & BRANDY
Courvoisier VS Cognac
Rémy Martin VSOP MCF Cognac

3 cl € 5.00
3 cl € 6.00

LIQUERS | LIKEUREN
Triple sec / Cointreau
Sambuca
Kalhua
Baileys Irish Creame

€ 4.00
€ 4.50
€ 4.00
€ 4.00

TRADITIONAL INDIAN DRINKS |
TRADITIONELE INDIASE DRANKJES
Mango Lassi
Sweet / Salted Lassi
Sweet / Salted Fresh Lime Soda
Aam Pana (Seasonal)
Mango Shake (Seasonal)

€ 4.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 6.00

HOT BEVERAGES | WARME DRANKEN
Americano
Espresso (Single)
Espresso (Double)
Cappuccino
Tea of Choice
Fresh Mint Tea
Ginger Tea

€ 3.00
€ 3.00
€ 4.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50

QUENCHERS
Coca-Cola / Coca-Cola Zero
Fanta
Sprite
Bitter Lemon
Ginger Ale
Tonic
Iced Tea
Orange Juice (Bottled)
Apple Juice (Bottled)
Chaudfontaine Still Water (750 ml)
Chaudfontaine Sparkling Water (750 ml)

€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 4.50
€ 4.50

