A L A CARTe

taste menu

HOOFDGERECHTEN

ALLEEN WANNEER DE GEHELE TAFEL MEE DOET
5 gangen taste menu, vast menu welke
elke week wisselt.

€30,00

taste menu + wijn of bier arrangement
(4 bijpassende bieren of wijnen)

€45,00

High Wine
ALLEEN WANNEER DE GEHELE TAFEL MEE DOET
2 Gerechten (1 koud + 1 warm) met bij elk
gerecht 2 proefglazen wijn en brood.

€27,50

bij elk gerecht uitleg over de wijnen in
combinatie met het gerecht.

VOOR- EN TUSSEN GERECHTEN
broodplank- olijfolie- zeezout - aioliolijfjes - tapanade

€5,50

Huisgemaakte soep

€7,50

geitenkaas - lauw/warm - honing balsamico - walnoten
WIJN TIP: Sauvignon/Malvasia - Puglia Italie

€9,00

vleesplank- mortadella - pancetta coppa - spinata - worst
WIJN TIP: Negroamaro - Puglia Italie

€9,50

€5,00*

€4,00*

koud gerookte zalm- wasabi kroepoeklimoenmayonaise
WIJN TIP: Sauvignon/Chardonnay- Langedoc Frankrijk

€12,50

gamba’s - kruidenolie - bosui - wijn

€11,50
€5,00*

WIJN TIP: Traminer - Cahul Moldavie

€6,75*

SHARING PLATTER (ALLEEN ALS DE HELE TAFEL
MEE DOET) Combinatie van diverse
voorgerechten
WIJN TIP: Sauvignon/Chardonnay- Langedoc Frankrijk

€14,50

carpaccio - rucola - pijnboompitten truffelmayonaise
WIJN TIP: Chardonnay- Pays do’c Frankrijk

€12,50

€6,75*

Paddenstoelen risotto- oesterzwam
€21,50
bitterbal (ook veganistisch te bestellen)
WIJN TIP: Gamay- Beaujolais Frankrijk
€8,75*
kabeljauw filet -verse waddenzee
kokkels- curry
WIJN TIP: Sauvignon Gris- Colchagua valley Chili

€23,50

Black angus Biefstuk- rode wijn sausuienhachee
suplement eendenlever
WIJN TIP: Merlot - Tenetari Moldavie

€20,50

black angus beef burger -truffelmayo eendenlever
WIJN TIP: Cabernet Sauvignon - Pays d’oc Frankrijk

€19,50

Entrecote v/d egg- Bearnaise
suplement eendenlever
WIJN TIP: Château Fombrauge- St. Emilion Grand CruPrelude de Fombrauge

€26,50
€5,00
€13.75*

Patatje Stoof
suplement eendenlever
WIJN TIP: Primitivo/Malvasia/Negroamaro - Puglia Italie

€16,50
€5,00
€6,00*

€8,00*

€5,00
€4,50

€4,75*

Alle gerechten worden geserveerd met friet, verse groenten en
salade.

DESSERTS
parfait - espressoijs - gezouten karamel €8,00
WIJN TIP: PX Sherry - Jerrez Spanje
€4,50*
nemesis - glutenvrije chocolade brownie-€8,00
vanille ijs
WIJN TIP: PX Sherry - Jerrez Spanje
€4,50*
lauw/warme appeltaart - kaneelijs
WIJN TIP: Moscatel de Setubal- Lisabon Portugal
kaasplankje diverse soorten kaas
WIJN TIP: Tawny Port- Douro Portugal
bolletje ijs (vanille/kaneel/mokka)

€4,00*

Heeft u een allergie? Meld het Ons... en wij koken in
overleg met u

€8,00
€4,50*
€10,00
€4,50*
€2,75

