Vier gangen menu à €45,- p.p.
Drie gangen menu à €35, - p.p.
Voorgerechten
Gerookte hertenham | kastanje crème | bramendressing | verse bramen | radijs | bietjes | kruiden crostini
Wijnsuggestie: Rood: Bodegas Anadas, Cariñena DO Care Cariñena Nativa
of
Vichyssoise | tuinkruiden | Hollandse garnalen | gravad lax
Wijnsuggestie: Wit: Domaine Gibault, Touraine AC Sauvignon Blanc
Tussengerecht
In de schelp gegratineerde coquilles | tagliatelle | gestoofde spinazie | botersaus
Wijnsuggestie: Wit: Bodegas Anadas, Garnacha Blanca Nativa
Hoofdgerechten
Royaal gevulde stoof van hert, haas en wildzwijn | zoetzure stoofpeer | spruitjes | krieltjes | appelcompote | dakje van
bladerdeeg | stamppotje van snij-en witte bonen
Wijnsuggestie: Rood: Bodegas Anadas, Cariñena DO Care Cariñena Nativa of Villa Cavarena, Valpolicella DOC Ripasso
of
Op de huid gebakken roodbaarsfilet | zuurkool | kerriesaus | krieltjes | spruitjes | zoetzuur van chili pepers | stamppotje van
snij-en witte bonen
Wijnsuggestie: Wit: Bodega del Abad, Bierzo DO Cima Bella, Godello Joven
Nagerecht
Bavarois van mandarijn | koekjes crumble met sinaasappel | crème van mandarijn | bitterkoekjes
Wijnsuggestie: Chateau Laribotte Sauternes

Wijnkaart
Mousserend
Gosset Extra Brut - €40,Frankrijk | Champagne
Chardonnay | Pinot Noir | Pinot Meunier
Gosset, opgericht in 1584, is het oudste wijnhuis uit de Champagne. Met hun gastronomisch verantwoorde champagnes wordt
men door champagneliefhebbers gezien als een van de meest voorname champagnehuizen. De Gosset Extra Brut champagne
heeft in de neus witte bloemaroma's, zoals acacia en meidoorn en sappige aroma's van peer. Deze wijn heeft een frisse en
levendige zuurgraad. In de mond proeft men perzik, mirabellen en groene groenten.
Wijn/spijs: Een perfecte aperitiefwijn of als partner met zoet-zure gerechten.
Cava Mont Marcal Brut Reserva - €12,Spanje | Penedès
Macabeo | Xarello | Chardonnay | Parellada
Bleekgele kleur, met fijne bubbels en een perfecte mousse. In het bouquet zijn aroma's van gist met een fruitige basis van rijpe
appels, bananen en ananas. Een fijne aanwezigheid in de mond, een beetje zoet in de aanvang, in balans, fris, elegant en met
karakter.
Wijn/spijs: Dit is een ideale cava om als aperitief te drinken en met visgerechten.
Vendôme Classic 0% (alcoholvrij) - €11,Duitsland | Mosel
100% Airèn
Deze wijn wordt net zoals andere wijnen op traditionele wijze geproduceerd, alleen wordt nadien de alcohol er uitgehaald. De
bijzonderheid van de Vendôme range is dat de smaak zeer dicht zit bij wijnen met alcohol.
Wijn/spijs: Een heerlijke non-alcoholische aperitiefwijn en bij lichte gerechten zoals salades, pasta’s en visgerechten.

Wit
Radio Boca Verdejo (huiswijn) - €8,50
Spanje | Valencia
100% Verdejo
Frisse, fruitige wijn met aroma’s van citroen bloesem, rijpe appels, hints van perzik en mooie mineralen.
Wijn/spijs: Uitstekend om te drinken bij salades, pasta's, wit vlees, vis en zeevruchten.
Domaine Gibault, Touraine AC Sauvignon Blanc - €11,Frankrijk | Loire
100% Sauvignon Blanc
Zeer aromatische wijn met een optimale fruitconcentratie. In de neus aroma’s van groene appeltjes en buxus.
Heel fris, sappig en smakelijk.
Wijn/spijs: Ideaal als aperitief, bij visschotels, schaal- en schelpdieren, bij warme geitenkaas.
Bodegas Anadas, Garnacha Blanca Nativa - €10,50
Spanje | Aragon
100% Garnacha Blanca
Voor liefhebbers van een volle witte wijn met nuances van aromatische kruiden, citrus en tonen van gerijpt exotisch fruit. Een
volle wijn, met een olieachtige structuur en een evenwichtige balans en elegante afdronk.
Wijn/spijs: Partner bij wit vlees, visstoofschotels, schaaldieren, pasta en salades.
Bodega del Abad, Bierzo DO Cima Bella, Godello Joven - €12,50
Spanje | Bierzo
100% Godello
Volle witte wijn met minerale frisheid. Geurige aroma's van bloemen met citrustonen. Een evenwichtige en gebalanceerde wijn
met een fruitige afdronk.
Wijn/spijs: Breed inzetbare wijn, heerlijk bij asperges, wit vlees, sushi en geitenkaas.

Rood
Gran Trio Rosso (huiswijn) - €9,50
Italië | Puglia
Negroamaro | Malvasia Nera | Primitivo
Volle, aromatische wijn met aroma's van rijpe kersen en pruimen, chocolade en specerijen.
Wijn/spijs: Past goed bij rood vlees, gegrilde vleesgerechten en rijpe kazen.
Bodegas Anadas, Cariñena DO Care Cariñena Nativa - €10,50
Spanje | Aragon
100% Cariñena
Karaktervolle wijn met in de neus rood fruit en tonen van koffie. Een wijn met een mooie balans en zachte tannines.
Wijn/spijs: Onze suggestie bij onze wildgerechten
Chateau Lalene Merlot - €11,50
Frankrijk | Bordeaux
Merlot | Cabernet Sauvignon | Cabernet Franc
Soepele en sappige rode wijn met invloeden van rijp zwart fruit en toast en tonen van cassis en bessen. In de afdronk tonen van
vanille door korte rijping op eikenhouten vaten
Wijn/spijs: Uitstekend als aperitief, maar ook heerlijk in combinatie met rood vlees, gourmetschotels en harde kazen.
Chateau Hauts Conseillants, Lalande-de-Pomerol AC - €28,50
Frankrijk | Bordeaux
90% Merlot | 10% Cabernet Franc
Complexe, geconcentreerd wijn maar goed in balans met rood fruit en zachte tannines. In de neus open, met mooi hout en veel
rood en zwart fruit en specerijen.
Wijn/spijs: Erg goed met rood vlees zoals entrecote, lamsvlees, eend of stoofschotels. Of bij een mooi kaasplateau met rijpe
kazen (geen blauwaderkazen).

Dessert

Chateau Laribotte Sauternes - €20,Frankrijk | Bordeaux
100% Sémillon
Een klassieke Sauternes dessertwijn met een weelderige, rijke en levendige aanzet, gevolgd door een verfrissende en elegante
afdronk. In de neus aroma's van abrikoos, honing en gegrilde amandelen.
Wijn/spijs: Ideale begeleider bij zowel zoete als hartige desserts zoals blauwschimmelkazen of tartetatin met seizoensfruit
alsook bij ganzenlever .

