
Mousserende wijnen & Champagnes 
 
Hugo                    Glas 4.5  Fles 23 
Herkomst: Frizzante, Italië  
Hugo wit geserveerd met verse munt en limoen 
Hugo rosé gereserveerd met rood fruit 
De iets zoete, hippe en trendy Italiaanse wijnklassieker. Een frisse vriendelijke smaak, met 
vlierbloesemsiroop, een vleugje limoen & aromatische muntbladeren. 
 
CAVA Pont de Ferro brut Reserva               Glas 6.5              Fles 35 
Herkomst: Penedes, Spanje 
Frisse cava met een heldergele kleur en geuren van honing en bloemen. De smaak bevat 
verleidelijk veel fruit en een aantrekkelijk zachte mousse. Deze Cava rustte 15 maanden 
op fles en is daarom helemaal een Méthode Traditionelle. Een perfecte starter! 
 
Bellini                                 Glas 7.5 
De bellini met perzik is de klassieke variant. De wijncocktail komt uit Italië waar hij 
oorspronkelijk gemaakt wordt van perziken en prosecco. Proef de Venetiaanse verleiding 
van de bellini, een bruisende en fruitige wijncocktail.  
 
Melonsecco                                            Glas 7.5 
Melonsecco is de nieuwe trend uit Italië. Een droge en fruitige Italiaanse cocktail met 
frisse watermeloen en een vleugje munt. Deze lekkere combinatie resulteert in een 
elegant, lichtzoet drankje. 
 
Moët & Chandon Brut Impérial     Fles 89 
Herkomst: Épernay, Frankrijk  
Druif: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 
Brut Impérial is één van de bekendste champagnes en behoort tot de absolute top. De 
constante kwaliteit, de zachte en frisse smaak met fijne aroma’s maken ‘m zo geliefd bij 
velen. Een witgouden kleur met een levendige en romige smaak uit 150 wijnen! 
 
Moët & Chandon Rosé Impérial    Fles 99 
Herkomst: Épernay, Frankrijk 
Druif: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 
De Rosé Impérial bevat een soepele en volle smaakstructuur, dit komt door de 
nadrukkelijke aanwezigheid van de Pinot Noir druif. De druif beschikt over een grote 
zuiverheid en geeft deze champagne een erg zomers karakter.  
 
Moët & Chandon Ice Impérial      Fles 110 
Herkomst: Épernay, Frankrijk  
Druif: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 
Deze verfrissende, unieke blend is een van de grootste innovaties in de geschiedenis van 
de champagne. Dankzij de rijke structuur, met een hint van zoet en vers rood fruit, blijft 
de smaak optimaal behouden bij toevoeging van ijs.  
 
Moët & Chandon Ice Imperial Rosé    Fles 119  
Herkomst: Épernay, Frankrijk 
Druif: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 
De Moët & Chandon Ice Impérial Rosé bezit een prachtige kleur en een heerlijk 
expressief aroma van klein rood fruit. De gulle fruitigheid komt nadrukkelijk terug in de 
smaak. Wellicht nog feestelijker en exclusiever dan de ‘gewone’ blanke champagne. 



Witte wijnen 
 
Radio Boka Verdejo    Glas 4.5  Fles 23.5 
Herkomst: Rueda, Spanje 
Druif: Verdejo 
De perfecte borrelwijn. Lekker sappig, vol fruit, soepel en betaalbaar. De smaak is fris 
en sappig met tonen van appel, tropisch fruit en mineraliteit. De afdronk is verfrissend 
met een licht zoetje. 
 
Calusari Chardonnay    Glas 4.5  Fles 23.5 
Herkomst: Bonat, Roemenië 
Druif: Chardonnay  
Calusari is een frisse stijl Chardonnay met de smaak van appel, rijp en zoet exotisch 
fruit, een sappig mondgevoel en een hoge doordrinkbaarheid. Deze wijn gaat zeer goed 
gepaard met visgerechten en sushi.  
 
Well of Wine Viognier    Glas 6     Fles 28.5 
Herkomst: Languedoc, Frankrijk 
Druif: Viognier 
De wijn is spatzuiver, fris en heeft een aromatische geur van exotisch fruit as lychee en 
abrikozen. In de mond is hij rijk aan fruit, mondvullend maar beschaafd, droog en fris. 
De afdronk is licht kruidig met een vleugje honing. Fijne bloemige tonen van lavendel. 
Heerlijke wijn die perfect past bij de sushi. 
 
Estate Deakin Moscato   Glas 4.5  Fles 23.5 
Herkomst: Victoria, Australië 
Druif: Moscato 
Heerlijke zoete witte wijn, met een klein sprankeltje. De licht zoete smaak past perfect 
bij het fruitige karakter van deze druif, die altijd naar vers geplukte druiven ruikt. Echt 
iets voor liefhebbers van zoete witte wijnen! 
 
GIOL Pinot Grigio (biologisch)     Fles 30 
Herkomst: Marca Trevigiana, Italië 
Druif: Pinot Grigio 
Giol Pinot Grigio is licht strogeel met een elegante delicate neus gekenmerkt door tonen 
van rijpe peer, perzik, abrikoos en zongedroogd hooi. 
Een Pinot Grigio zoals het hoort, fris, sappig en een beetje kruidig. Een kameleon voor 
bij het eten. 
 
Mount Riley, Sauvignon Blanc    Fles 29.5 
Herkomst: Marlborough, Nieuw-Zeeland 
Druif: Sauvignon Blanc 
De Mount Riley is een aromatische wijn met een grassige geur en tonen van meloen en 
citrus. Mooi levendig, zeer intens, vol met tropisch fruit en een zeer lange afdronk. 
 
Francis Ford Coppola Chardonnay Diamond                Fles 39.5 
Herkomst: Californië 
Druif: Chardonnay 
Een bijzondere smakelijke topkwaliteit Chardonnay met een beetje vet en boter, maar 
vooral heerlijk tropisch fruit, een vleugje karamel en vanille. Mooi romig en krachtig. 
 
 



 
Chablis (biologisch)                       Fles 59 
Herkomst: Bourgogne, Frankrijk                      
Druif: Chardonnay 
Voor de fijnproevers hebben wij deze elegante en verfijnde Chablis. Deze Chablis wijn 
van Philippe is een pure Chardonnay, slank van stijl, hebben een prachtige mineraliteit 
en staan voor constante kwaliteit. Werkelijk een genot om te drinken. 
 
Domaine Vacheron Sancerre                                                         Fles 59 
Herkomst: Loire, Frankrijk 
Druif: Sauvignon Blanc 
Wijn geheel gemaakt van biodynamische en biologische wijnbouw. Zeer zuivere en 
mineraal verfijnde stijl. Bleekgeel van kleur met in de geur de typische tonen van gras, 
vuursteen (krijt), citrusfruit en appel. In de smaak keert het citrusfruit ook terug met 
aanvulling van wat exotische tonen van passiefruit en grapefruit. Intense wijn van hoge 
kwaliteit.  
 
 
Rosé wijnen 
 
Calusari rosé Pinot Grigio Blush               Glas 4.5             Fles 23.5 
Herkomst: Bonat, Roemenië 
Druif: Pinot Grigio 
Calusari rosé Pinot Grigio Blush is een verfrissende rosé. Het is een lichte stijl rosé met 
een neus van bosaardbei en een frisse smaak waarin het fruit en de aanwezige milde 
zuren een mooi samenspel vormen. Dit is de ideale rosé voor borrels en zeer verfrissend 
op zwoele zomerdagen. 
 
Château Minuty rosé                   Fles 30  
Herkomst: Provence, Frankrijk  
Druif: Grenache Noir, Cinsault Tibouren, Syrah 
De parel uit Saint Tropez. Een magnifieke wijn waar u veel plezier uit kunt beleven. De 
harmonie van de Grenache en de Cinsault aroma’s zorgen voor tonen van perzik en 
gekonfijte sinaasappel. Mooi fris en rond. 
 
Château Miraval (biologisch)                               Fles 50 
Herkomst: Provence, Frankrijk  
Druif: Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle druiven 
Prachtige, aromatische neus boordevol vers fruit en lentebloemen. In de mond ingetogen 
kracht die hand in hand gaat met verfijning, verfrissende zuren en een sappige, ziltige, 
minerale afdronk. De wijngaard is eigendom van Brad Pitt en Angelina Jolie in 
samenwerking met de wijnmaker Perrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rode wijnen 
 
Radio Boka Tempranillo   Glas 4.5            Fles 23.5 
Herkomst: Valencia, Spanje    
Druif: Tempranillo  
De smaak is een plaatje, licht romig en fluweelzacht met nuances van zwoel fruit, licht 
kruidig en zachte specerijen als vanille en kaneel en een lange rijpe afdronk. Sappig 
rood van Tempranillo uit het zonnige zuiden, heerlijk als aperitief. 
 
 
Well of Wine Merlot    Glas 6     Fles 28.5 
Herkomst: Pays d’Oc, Frankrijk  
Druif: Merlot 
Verfijnde zachte wijn met een toefje hout vol sappig fruit, geuren van rijp donkerrood 
fruit en in de smaak iets aards, zachte tannines. Volle en zachte Merlot met een kleine 
bite.  
 
Mwa de Meler                                                                              Fles 30 
Herkomst: Somonto, Spanje 
Druif: Shiraz/Syrah, Carbanet Sauvignon, Merlot, Garnacha 
De combinatie van druiven is zodanig geperfectioneerd dat het lijkt alsof de bramen van 
de Cabernet Sauvignon, de frisse rode en bosbessen van Garnacha en Merlot zijn 
bestrooid met de pepermolen van Syrah. Door de rijping komen de aardse tonen naar 
voren. Sappig rijp fruit, soepele tannines en een perfecte balans tussen kracht, frisheid 
en zoetigheid. 
 
Lopez de Haro Rioja Crianza     Fles 30 
Herkomst: Rioja, Spanje 
Druif: Trempanillo, Garnacha, Graciano 
Rijp rood fruit, intens en krachtig. Kruiden als peper, laurier, wat bloemen naast 
iets vanille en noten. Mooi in balans, goede lengte. Scoort 91/100 bij Robert Parker! 
 
Zinfandel Francis Ford Coppola Diamond    Fles 40 
Herkomst: Californie, Verenigde Staten 
Druif: Zinfandel (89%), Petit Verdot (11%) 
Fantastische Zinfandel met klasse. Gemaakt door de maker van Godfather. Dat belooft 
een hoop moois! De Zinfandel is de zeer krachtige druif en wijn van Californië, de eigen 
wijntrots, die we verder vrijwel nergens tegenkomen. De smaak is romig, intens en rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cocktail kaart 
 
Cocktails 
Pornstar Martini             11 
Passievrucht – passoa – below 42 vodka 
 

Espresso Martini      11  
Espresso – kahlúa – below 42 vodka 
 

Sweet Pink          11    
Rosé gin – vers rood fruit – rose lemonade fentimans 
 

Coconut Kiss          11    
Rum – malibu – ananassap – kokosroom 
 

Gin Tonic Mojito       10  
Tonic – witte rum – gin – munt – limoen 
 

Sex on the Beach       10   
Ananassap – cranberrysap – peach tree – below 42 vodka 
 
ZIZO signature cocktails 
Yuzu Mule         11    
Yuzu –  sake – below 42 vodka – gingerbeer – limoensap 
 

ZIZO Colada        11   
Verse ananas en mango – witte rum – malibu – kokosroom 
 

Sweet Apple        11     
Appelsap – kaneel – limoen – malibu – bacardi 
 

ZIZO Special Signature      11.5   
Wisselende maand cocktail, vraag aan één van onze medewerkers! 
 
Frozen cocktails 
Scroppino                                   7.5 
Prosecco – citroen ijs – vodka 
 

Frozen Pornstar       10 
Witte rum – passoa – passievrucht 
 

Strawberry Daiquiri                    10 
Witte rum – frozen aardbei – frozen framboos 
 
Extra Large Cocktails 1.3 Liter  (XXL)  
Frozen Pornstar                              40     
 

Strawberry Daiquiri        40  
 

Espresso Martini      40     
 

Pornstar Martini                                                      40 
 

Scroppino                                  35 
 
 
 



 
Mocktails, alcoholvrije cocktails   
Coconut Kiss virgin      6.5    
Kokos – ananassap – room 
 
Dragonheart       6.5   
Cranberrysap – jus d’orange – ananassap 
 
ZIZO ZEN        6.5   
Groene ice tea – munt siroop – limoensap 
 
Sweet Apple virgin      6.5  
Appelsap – kokos – kaneel – limoen – munt 
 
Pornstar Martini virgin     6.5  
Passievruchtsap – passievrucht siroop – vanille – limoen  
 
Frozen Pornstar virgin      6.5  
Passievrucht – passievrucht puree – vanille 
  
 
Verse Smoothies 100% fruit    
Onze smoothies bevatten minimaal 75% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid 
fruit en geen toegevoegde suiker. 
 
Tropical      6    
Aardbei – banaan    
 
Paradise       6    
Mango – aardbei     
 
Sunshine        6    
Ananas – mango      
 
Sunset              6                   
Framboos – aardbei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gin & Tonic 
 

Onze tonics: 
Kinley Tonic      3 
Fever tree tonic water    3.8 
De eerste 100% natuurlijke tonic water ter wereld. 
Keuze uit: mediterranean, aromatic, yuzu of indian  
 
Onze gins (zonder tonic): 40ml 
 

Bombay Sapphire 40%                   5 
Gerserveerd met limoen (tonic tip: mediterranean tonic fever tree)      
Een premium zachte gin met een uitgebalanceerde smaak op basis van 10 
geselecteerde specerijen. ’S werelds meest verkochte gin. 
 

Tanqueray n10 47%                  7.5 
Geserveerd met citroen, sinaasappel en munt (tonic tip: mediterranean tonic fever 
tree) 
De voortdurende zoektocht naar perfectie heeft Tanqueray geleid tot Tanqueray No. 
TEN, de enige gin ter wereld gedestilleerd met verse citrus vruchten. Het 
alcoholpercentage van deze gin ligt hoger dan de standaard gin. Met een goede 
47% is deze gin een bom vol smaak en sensatie. 
 

Bobby’s Gin 42%                   7 
Geserveerd met sinaasappel en kruidnagel (tonic tip: indian tonic fever tree) 
Uitgeroepen tot beste Nederlandse gin. Deze kruidige gin wordt gedestilleerd in 
Schiedam en wordt op smaak gebracht met een bijzondere mix aan botanicals, waarbij 
Indonesische ingrediënten de hoofdrol.  
 

Hendrick’s 41%     9 
Geserveerd met komkommer (tonic tip: indian tonic fever tree) 
In aanvulling op de traditionele jeneverbes, gebruikt Hendrick’s Bulgaarse roos en 
komkommer om aan haar smaak toe te voegen en deze zowel te verbeteren en extra 
dimensie te geven. 
 

Gin Mare 43%                   9.5 
Geserveerd met citroen en jeneverbes (tonic tip: mediterranean tonic fever tree) 
Gin Mare is een smaakvolle en zwoele mediterraanse gin. Voor Gin Mare gebruikt men 
de beste ingrediënten. Zo bevat deze lokale Arbequina olijven, rozemarijn, basilicum en 
tijm. Tevens bevat Gin Mare de "klassieke" ingrediënten zoals jeneverbes. 
De combinatie van de beste bestanddelen maken deze gin uniek als geen ander. Met 
recht een waar kunststukje.  
 

Roku Gin 43%                   9 
Geserveerd met gember (tonic tip: yuzu tonic fentimans)   
Roku Gin is de premium Japanse gin van het House of Suntory in Osaka. Gecreëerd door 
Japanse ambachtslieden met enorm oog voor detail. De unieke Japanse botanicals 
(kruiden en specerijen) zorgen voor de perfecte smaakharmonie. Elke botanical wordt 
geoogst volgens het Japanse concept van Sun, het oogsten wanneer de ultieme smaak 
is bereikt.  
 

Pink Lady                             7 
Geserveerd met  rood fruit (tonic tip: indian tonic fever tree)    
Gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten en deze gin is glutenvrij. Deze gin heeft een 
natuurlijke aardbeiensmaak met tonen van framboos, hij is zoet, zacht en lichtdroog 
van smaak. 



Japanse dranken 
 
Sake/wijn  
Choya plum wijn     Glas  6    Fles  27.5 
Deze pruimen wijn, gemaakt van diverse druiven heeft een heerlijke fruitige en delicate 
smaak. Aroma’s van vruchten ontdek je in de geur en in de smaak. Zeer goede wijn bij 
onze desserts. 
(Koud geserveerd met ijs en citroen) 
 
Ozeki sake flesje 180ml                  7 
Ozeki is een heerlijke droge Japanse rijstwijn met een rijke smaak.  
(Warm geserveerd) 
 
Premium sake, koud geserveerd 125 ml 
Kirei 80 (Kirei Shuzo, Hiroshima)                     8           
Vol, rond en droog. Ongepasteuriseerd, ongefilterd en onverdund. 
 
Ine mankai (Mukai Shuzo, Kyoto)             12 
Rode rijst, fruitig, zoet en zuur. Perfect aperitief. 
 
Yuzu sake (Heiwa Shuzo, Wakayama)       12 
Extreem verfrissende 50/50 mix van Japanse yuzu en sake, slechts 7% alcohol.  
 
 
Japanse Bieren 
Ichiban bier                   4.5 
Een licht en fijn gekruid pilsener met zijn oorsprong in Tokio waar het nog steeds 
gebrouwen wordt. Een zeer fris en helder bier wat één van de grotere merken van 
Japan is. 
 
Asahi Bier                   4.5 
Asahi bier is gebrouwen met de beste ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Door het 
gebruik van pure gist heeft het een uitstekende rijke & verfrissende smaak. Dit bier 
onderscheidt zich van de rest omdat het Japan zijn eerste dry beer is. 
 
Iki Bier       5 
Iki is een uniek Aziatisch bier met de vakmanschap en visie uit Europa, vol met oosterse 
invloeden en rijk van diverse smaken. Iki is het beste van deze twee werelden.  
Keuze uit: yuzu of gember.        
 
Japanse Whisky 
Nikka from the barrel 51,5% 40ml                 10 
Deze Japanse whisky wordt gemaakt door gerijpte malt whisky te mengen met 
graanwhisky en opnieuw in vaten te doen. Zo ontstaat er een rijke harmonie van 
verschillende whisky’s. Deze whisky krijgt consequent lovende reviews en is al 6 keer 
uitgeroepen tot beste Japanse whisky. 
 
 
 
 
 



Warme dranken 
 
Verse thee 
Gember sinaasappel     3.5  
Gember limoen en munt     3.5  
Gember                   3.5    
Munt        3.5             
Kaneel sinaasappel     3.5 
Potje thee                   6.5   
 
Koffie 
Koffie       2.5 
Thee       2.5 
Koffie met slagroom    3 
Espresso      3  
Espresso macchiato     3.5 
Dubbele espresso     4 
Koffie verkeerd      3.5   
Cappuccino     3.5 
Latte macchiato     4 
Warme chocolademelk zonder slagroom 3  
Warme chocolademelk met slagroom   3.5  
 
Speciale koffies met alcohol 
 

Irish Coffee     8.5 
Koffie –  jameson whisky – slagroom 
 

Spanish Coffee     8.5 
Koffie – likeur 43 – slagroom 
 

Italian Coffee     8.5 
Koffie – amaretto – slagroom 
 

French Coffee     8.5 
Koffie – cointreau – slagroom 
 

Kahlúa coffee     8.5 
Koffie – kahlúa – slagroom 
Frappucino met Baileys    8.5 
Iced koffie – karamel – baileys – slagroom   . 
 
Speciale koffies zonder alcohol 
 

Carameliccino      6 
Cappuccino – karamel siroop – karamelsaus – slagroom  
 

White chocolate dream    6 
Cappuccino – witte chocolade siroop – slagroom  
 

Frappucino karamel      6 
Iced cappuccino – karamel siroop – karamelsaus – slagroom  
 
 

 
 



Frisdranken 
 
Ice tea/Ice tea green     3   
Cola/Cola zero     3   
Fanta       3    
Cassis       3     
Sprite       3     
Bitter lemon     3   
Tonic       3 
Ginger ale     3 
Rivella           3 
Appelsap      3     
Jus d’orange     3    
Cranberry sap     3     
Ananassap     3 
 
Chaud fontaine blauw/rood 0,25cl  3 
Stella-Maris blauw/rood 0,75cl        6.5 
 
Premium soda’s 
Ginger beer Fentimans                  4.5     
Rose lemonade Fentimans   4.5 
Fever tree tonic water, keuze uit: indian, 
Mediterranea, yuzu of aromatic                    4 
   
     
Bieren 
Heineken tap 0,22    2.5 
Heineken tap 0,25    3 
Heineken tap 0,50    6 
Heineken fles     3.5 
Bok bier                    4.5 
Radler      3.5 
Palm      4 
Wit bier    4.5 
Corona      5 
Desperado     5 
Westmalle dubbel     5.5 
Westmalle trippel    5.5 
Duvel       4.5 
Liefmans     4.5 
 
 
Alcoholvrij bier 
Heineken 0,0%     3.5 
Radler 0,0%     3.5 
 
 
 
 


