HUISWIJN
WIT

WIT		
glas 4,25 fles 24,5

Colombard Ugni Blanc, Guillaman

Samengesteld uit 80% Colombard en 20% Ugni Blanc.

Dit zorgt voor een levendige witte wijn met een frisse
smaak. De wijn is aromatisch, fruitig en niet te droog.

ROOD

Nero d’Avola, Sicilië

glas 4,25 fles 24,5

De druif Nero d’Avola geeft een wijn met geur, die

een combinatie is van fruit en vanille, zoete kersen
en pruimen, een vleugje chocola, balsamico en

een klein pepertje. Een zachte en soepele rode wijn.

ROSÉ

AVEC, Cótes de Provence

glas 4,

fles 25,5

Deze mooie rosé is zeer geurig, met een vleugje
bergamot, aardbeien, frambozen, aangename

kruidigheid en roze grapefruit. Mooi droog en

smaakvol, stevig, wat fijne bitters, puur en elegant,
mondvullend.

DESSERTWIJN
Muscat de Rivesaltes,
glas 4
Languedoc Frankrijk 		
Lekker kruidig, mooi zoet met rijp fruit en een prettig
zuurtje, een beetje peper en een lange afdronk.

Moscato d’Asti
glas 5,5,
‘Moncucco’, Fontanafredda Piemonte Italië
Een aangename, elegante en fraaie dessertwijn,
niet te zoet, licht mousserend met frisse zuren
in de afdronk.

fles 32,5

Tiefenbrunner Pinot Grigio
Een frisse en elegante wijn met mooie zuren,

zuiver, lichtvoetig en aangenaam met hier en daar
een vleugje abrikoos en perzik.

Avec Viognier
In de geur geweldig een prima balans tussen rijp

en fris. De smaak is een plaatje van deze AVEC, met
mooie fruittonen van gele abrikozen, perzik, appel

en peer. Een kleine toets van kruiden en mineralen.

Henri Bourgeois ‘Petit Clos’ Sauvignon Blanc
Een verfrissende witte wijn met citrus en kruisbes,

en een tikje exotisch. Voor de oprechte liefhebbers
van een pure Sauvignon uit de Loire.

Chablis Pascal Bouchard ‘les Vieilles Vignes’
Indrukwekkend krachtige en mineralige wijn met

in de neus de geur van noten en geroosterd brood.

ROOD		

fles 34,5

Chateau Fougueyrat, St. Emilion Grand Cru
Een mooie combinatie van Merlot en Cabernet Franc.
Heerlijk zwoel en rokerig in de geur met een lichte
kruidigheid met hinten van laurier en vanille.

Tedeschi, San Rocco Ripasso
Een stevige gerijpte rode wijn met kersen en

frambozen, krenten, rozijnen en abrikozenpitten.
Een warme ronde wijn met lange afdronk.

Rioja, Inspiracion Valdemar

Een heerlijke ronde en zachte, maar vooral ook
krachtige wijn, met in de geur vanille en hout.

Catena Zapata, La Consulta, Malbec
Een 100% Malbec met aroma’s van rood fruit, zwarte
bessen, lavendel, viooltjes en wat sporen van vanille
en tabak. Een erg rijke wijn met mooie tannines en
een lange afdronk.

				
			 DRIEGANGENMENU 		 37,50
VOORGERECHT						

11

Gepocheerd hoeve-ei met aardpeer en Hollandaisesaus
Tataki van tonijn met komkommergel, zoetzure groenten,
gerookte paprika en zeesla
Zacht gegaarde zalmrilette met citroen hangop, rettich en wasabi kroepoek
Paté van Ibérico varken met hazelnoot, rode biet en pompoen

HOOFDGERECHT				

20

Zachte polenta met laurier en Parmezaanse kaas, gegrilde groene asperges,
geroosterde bospeen en Taggiasche olijven
Gebakken skrei kabeljauw met charlotte aardappel, waterkers en beurre blanc
Duo van eend; eendenborst en eendenbout, met appel, zuurkool en een calvadosjus
Gebakken runderbiefstuk met briochebrood, duxelle, snijbonen en Madeirajus

DESSERTS				

9

Pure chocolade met kastanje, botercrème en cranberry
Taartje van peer en vanille, met amandelen en ijs van rum en rozijnen
Roomijs; vanille- , kaneel- en rumrozijnenijs geserveerd met appelcompote
en notencrumble
Kaasplankje, diverse kaassoorten met gember en notenbrood (€2.50 supplement)

