
ZACHT GEGAARDE SUCADE   structuren van knolselderij / truffel aardappel / zwarte knoflook jus / gerookte Amsterdamse ui   21

VIS VAN HET SEIZOEN   vis uit het seizoen / saffraan risotto / bloemkool / citroen schuim / krokante pancetta   22

RAVIOLI   pompoen / crème van brie / truffel / bundelzwam / sjalot / Parmezaanze kaas   17

STEAK TARTARE XL   zoetzure groenten / truffel mayonaise / bietenpoeder / papadum / mosterd cress   17

RUNDERBURGER   uienchutney / Lely’s mayonaise / augurk / tomaat / romaine sla / kaas / bacon / verse friet (make it double +3,95)   16

VVEGABURGER   van linzen, rode biet en kikkererwten / uienchutney / Lely’s mayonaise / augurk / tomaat / romaine sla / verse friet   15

AUBERGINE   gebakken rijst / granaatappel / casave chips / koriander / linzen puree / dukkah   20

GEROOSTERDE POMPOENSALADE beluga linzen / sinaasappel-gember dressing / baby spinazie / geitenkaas / pompoenpitten   15,5

                   add on: gerookte eendenborst +4,5

VERSE FRIET   Lely's mayonaise   4,5

BROOD   hummus / gemarineerde tomaat / knoflook dip / luchtige kruidenboter   6,5

HEMELSE MODDER   luchtige chocolade mousse / witte chocolade crumble / abrikozengel  / hazelnoten   9

WENTELTEEFJE   Fries suikerbrood / gepocheerde peer / gel van peer / kaneelijs   7

LELY'S SUNDAE   kaneelijs / witte chocolade crumble / peer   6

KAZEN VAN CASA DELI   Rolf & Nico’s favorieten / tomatenjam / notenbrood   9,5

SOEP VAN HET MOMENT   geserveerd met brood   7

STEAK TARTARE   zoetzure groenten / truffel mayonaise / bietenpoeder / papadum / mosterd cress   10,5

KABELJAUW WONTON   krokante wonton / bisque / wakame / rettich / chili olie / wasabi sesam   10,5

BLOEMKOOL PANNA COTTA   verschillende stucturen van bloemkool / zwarte olijven crumble / kroepoek van hennep   10

GEROOSTERDE POMPOENSALADE   beluga linzen / sinaasappel-gember dressing / baby spinazie / geitenkaas / pompoenpitten   9,5 

                   add on: gerookte eendenborst +3,5 

5 / 26,25PROSECCO CA’DI RAJO - SPUMANTE BRUTItalië -  licht aroma van acaciabloem, appel, citroen en grapefruit

34CAVA MAS SUAUSpanje - geel en wit fruit, rijpe en zachte smaak, frisse afdronk met een langdurige bubbel

55CHAMPAGNE MICHEL ARNOULD  Frankrijk - mooi en relatief fruitige champagne, tonen van braam, romige afdronk 

4,3 / 22,5EL PASO VERDEJO - CASTILIË MANCHA Spanje - sterke aroma's van perzik, citrus en ananas, droog en fruitig einde

5,3 / 27,5LES CHARMETTES CHARDONNAY-VIOGNIER Frankrijk - bloesem, abrikoos en citrus, zachte romige afdronk

6,3 / 32,5RICCARDO COTARELLA PINOT GRIGIO Italië - lichte tonen van peer, kruidig, vol, rond

35RADDECK SILVANER - RHEINHESSEN Duitsland - fris, lichte zuren, mineralen en een hint van grapefruit

34SAINT HILAIRE CHARDONNAYFrankrijk - rijke geur van tropisch fruit met een boterige en lange afdronk

35JULIUS KLEIN GRÜNER VELTLINER Oostenrijk - fruitig en zeer kruidig, met tinten van mineralen en bloemen

38LIONEL GOSSEAUME SAUVIGNON BLANC Frankrijk - intens frisse geuren van perzik en een frisse droge afdronk

4,3 / 22,5PIERRE HENRI MERLOT - LANGEDOC-ROUSSILLON Frankrijk - kers, aalbes, zacht, rond, helft op frans eiken

5,3 / 27,5VILLARINI NERO D’AVOLA - SICILIËItalië - biologisch, zwart fruit, bramen, pruimen, salie, zacht, kruidig

6,3 / 32,5MONTE REAL CRIANZA TEMPRANILLO - RIOJA Spanje - rood fruit en vanille, 18 maanden op eiken

34ZENATO VALPOLICELLA SUPERIORE - VENETO Italië - levendig en rond, gedroogde kersen en pruimen

36STEPP PINOT NOIR - PFALZDuitsland - sappig, fruitig als kersen en bramen, met een lichte peper in de afdronk

40RAR GRENACHE - PRIORATSpanje - zwart fruit en elegante kruidigheid, met een verfijnde en ronde afdronk

4,3 / 22,5CINQ GRENACHE - LANGUEDOC-ROUSSILLON Frankrijk - rond, fruitig, aperitief

6 / 31,5TERREBONNE - GRENACHE/CINSAULT/SYRAH Frankrijk - vol, rond en licht droog met smaken van perzik

38WHISPERING ANGEL PROVENCEFrankrijk - licht mineralig, fris en tinten van aardbei, abrikoos en rode bessen

4 / 21SANTA MARTA RUBY PORT Portugal - rijke aroma's van rood fruit, jonge fruitige rode port  

6 / 31,5SIBIO TAWNY PORTPortugal - 10 jaar oude biologische port, gedroogd fruit, hazelnoten, kruidnagel en karamel
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