
OM MEE TE BEGINNEN
ANTIPASTI MISTI   wisselende lekkernijen om te delen (minimaal 2 personen, vegetarisch optioneel)   11,95 pp

SOEP VAN 'T MOMENT   we vertellen u graag wat de chef vandaag serveert   6,95

FOREL   parelgort | komkommer | groene kruiden   11,95

POMPOEN   quinoa | rode ui | schapenkaas | waterkers (groot +6,95, vegan optioneel)   10,50

HOOFDGERECHTEN
RIB RIB EYE   schorseneer | bloemkool | rozemarijn | jus   21,95

KABELJAUW   linzen | cavolo nero | beurre blanc   22,50

KOOLROLLETJE   aardappel | paddenstoel | Hollandaise (vegan optioneel)   17,50

RAVIOLI   rucola | Parmezaan | salieboter   18,50

BEEF BURGER   bacon | kaas | uienchutney | tomaat | romaine | augurk | friet | mayonaise (make it double +3,95)   17,95

VEGA BURGER   linzen | rode biet | uienchutney | tomaat | romaine | augurk | friet | mayonaise (vegan optioneel)    17,50

VOOR ERBIJ
FRIET UIT ZFRIET UIT ZUYD   mayonaise (vegan optioneel)   4,95

KROKANTE POLENTA   mais | Parmezaan   5,50

GROENTEN UIT DE OVEN   seizoensgroenten   5,50

ROSEVAL   aardappel | rozemarijn | zeezout   5,95

GROENE SALADE   sla | dressing   4,95

PISTACHE IJS   hazelnoot | koffie | karamel    7,95

WENTELTEEFJE   vanille | boerenjongens   7,50

BRBROWNIE   van Brownies&Downies | oreo | glazuur | vanille   6,95

= Vegetarisch

= Vegan

BUBBELS
PROSECCO CA'DI RAJO - SPUMANTE BRUT   Italië - lichte aroma van acacia, appel, citrus en grapefruit   5,50 / 27,25

CAVA MAS SUAU   Spanje - geel en wit fruit, rijp en zacht, frisse afdronk met langdurige bubbel   35,00

CHAMPAGNE MICHEL ARNOULD   Frankrijk - elegante frisheid, lichte tonen van karamel en geroosterd brood   58,00

WIT
EL PASO VERDEJO - CASTILIË MANCHA   Spanje - sterke aroma's van perzik, citrus en ananas, droog en fruitig einde   5,00 / 24,50

VVILLA DI MARE PINOT GRIGIO - SICILIË   Italië - biologisch, appel, limoen, bloemig en fris  6,00 / 29,50

CAVE DE FLORENSAC VIOGNIER - LANGUEDOC   Frankrijk - citrus, peer, bloemig, tropisch fruit en lichte aroma's van boter   7,50 / 35,00

JULIUS KLEIN GRÜNER VELTLINER - WEINVIERTEL DAC   Oostenrijk - fruitig en zeer kruidig, met tinten van mineralen en bloesem   36,00

SAINT HILAIRE CHARDONNAY ADVOCATE   Frankrijk - rijke geur van tropisch fruit met een boterige en lange afdronk   36,00

KRUGER RUMPF WEISSBURGUNDER - NAHE   Duitsland - licht, mineralen, sappig en aroma's van peer en appel   39,00

CHÂTEAU FAVRAY POUILLY-FUMÉ - LOIRE   Frankrijk - buxus, rokerig, groen fruit en droog   44,00

ROSÉROSÉ
CINQ GRENACHE / CINSAULT - LANGUEDOC-ROUSSILLON   Frankrijk - rond, fruitig, aperitief   5,00 / 24,50

RECAS WINERY PINOT NOIR   Roemenië - fruit aroma's van aardbei en framboos, frisse afdronk   6,50 / 32,00

LES VIGERONS DE FLORENSAC CINSAULT / MERLOT - LANGUEDOC   Frankrijk -  vers fruit zoals framboos en aardbei   35,0

ROOD
PIERRE HENRI MERLOT - LANGUEDOC-ROUSSILLON   Frankrijk - kers, aalbes, zacht, rond, half gerijpt op Frans eiken   5,00 / 24,50

VILLARINI NERO D'AVOLA - SICILIË  Italië - biologisch, zwart fruit, bramen, pruimen, salie, zacht en kruidig  6,00 / 29,50

HERHERDADE PAÇO DO CONDE ALICANTE BOUSCHET- ALENTEJANO   Portugal - vanille, rood fruit, eiken, frisse zuren   7,50 / 35,00

LES EMIRS ROUGE - BEKAA   Libanon - mediterraanse kruiden, gestoofd fruit, 12 maanden gerijpt op eiken   39,00

BODEGAS Y VINEDOS NEO TEMPRANILLO - RIBERA DEL DUERO   Spanje - zwart fruit, peper, rijp en milde smaak van hout   41,00

VIGNETI MASSA BARBERA - PIEMONTE   Italië - rijke aroma's van rood fruit, sappig, kruidig en zachte afdronk   44,00

PORT
SANTA MARTA RUBY PORT   Portugal - rijke aroma van rood fruit, jonge en fruitige rode port   4,70 

SIBIO TAWNY PORT   Portugal - 10 jaar oude biologische port, gedroogde rode vruchten, hazelnoot, kruidnagel en karamel   6,70


