wijn

diner
3 gangen menu | 33
Alle gerechten zijn ook los te bestellen

hoofd

voor

Kalfsribeye | 23,5
Gebakken met hete bliksem
van peer, witlof en eigen jus

Hollandse
garnalenkroketten | 12,5
Met gefrituurde peterselie en
remouladesaus

Iberico varken | 23,5
Langzaam gegaard met Roseval
aardappel en rode wijn jus

Eendenborst | 11
Gerookt, zuurkoolsalade met
krokant van chorizo

Catalaanse vissoep | 20
Rijkelijk gevuld en geserveerd
met aoli en geroosterd brood

Frankrijk - Côtes de Gascogne Sauvignon - | 4,5 | 21
Stuivend, grassig, zacht droog,
sappige afdronk

rood

Gamarineerde zalm | 11
Salade van pulpo en tomaat

Spanje - Ribera - Tempranillo
| 4,5 | 20
Rood fruit, kruidig

Couscous salade | 8,5
Gegrilde groentes en cabrales

Zeebaars | 20
Op de huid gebakken met
saffraanrijst en vadouvan
beurre blanc

Italië - Sicilia - Chardonnay | 5 |
23,5
Zacht en toch fris, citrus, mango,
geen hout

Italië - Sicilia - Syrah/Nerello
| 5 | 23,5
Soepel en zwoel, zwart fruit,
wat specerijen

mousserend
Italië - Veneto - Prosecco |
6,25 | 28
Licht, fris, fruitig en een klein
zoetje

wit

rosé
Spanje - Ribera - Tempranillo |
4,5 | 20
Droog, sappig
Frankrijk - Aix-en-Provence Grenache | 4,75 | 23,5
Zacht zwoel bosfruit, elegant,
droog, heel verfijnd, tikje
kruidig

Spanje - Rueda - Verdejo | 5 |
24,5
Fris, perzik, tonen van anijs

Italië - Venezie - Pinot Grigio |
25
Verleidelijk, ietsje kruidig, zacht
en rond
Oostenrijk - Wachau - Grüner
Veltliner | 27
Rijpe peer, appel, iets peperig,
frisse afdronk
Frankrijk - Mâcon Villages Chardonnay | 29,5
Klassieke stijl, mineraal, citrus,
boterig

Italië - Toscana - Sangiovese
| 25
Vrolijk en sappig, zwarte bes,
pruim, lekkere frisse afdronk

Linzensoep | 8,5
Geserveerd met geitenkaas

na
Internationale kazen | 12,5
Drie kazen uit het seizoen

hoofd
Ravioli met scamorza | 18
Aubergine, spinazie, antiboise

Duitsland - Baden Spätburgunder | 28
Lichte rode wijn met rode
kersen en ietsje aards in de
afdronk

Bospaddenstoelen risotto | 18
Met Parmezaan en salsa verde

Frankrijk - Côtes du Rhône Grenache | 30
Krachtig, complex, pruimen,
kruidig, lange afdronk

Frites | 3

extra

Groene salade | 3

Heeft u een bepaald dieet
of voedselallergie? Wij houden hier
graag rekening mee.

Tarte tatin van ananas | 7,5
Met een mousse van karamel,
honing en zeezout

uw bijeenkomst
aan ‘t ij
Uw feestelijke of zakelijke
bijeenkomst met een uniek
uitzicht over ’t IJ?
Kijk voor meer informatie
op www.433grandcafe.nl
of neem contact met ons
op via 020-7882090 of
info@433grandcafe.nl.

