
Heeft u een dieetwens of een 
voedselallergie? Wij houden 

hier graag rekening mee. 

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

wijn

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

Frankrijk - Côtes de Gascogne - 
Colombard | 4,5 | 22,5
Stuivend, grassig, zacht droog, 

sappige afdronk

Italië - Sicilia - Chardonnay 
| 5 | 25
Zacht en toch fris, citrus, mango, 

geen hout

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

Spanje - Ribera - Tempranillo 
| 4,5 | 20
Droog, sappig

Frankrijk - Aix-en-Provence - 
Grenache | 5 | 25
Zacht zwoel bosfruit, elegant, 
droog, heel verfijnd, tikje 
kruidig

Spanje - Ribera - Tempranillo 
| 4,5 | 22,5
Rood fruit, kruidig

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

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

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

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

mousserend

wit

rosé

rood

diner
3 gangen menu | 35
Alle gerechten zijn ook los te bestellen

Gegrilde kalfsribeye | 23
Met kruidenpolenta, punt-
paprika pistou jus

Vis van de dag | 22
Met wilde spinazie, 
truffelaardappeltjes en 
Hollandaisesaus

Gebakken corvinafilet | 21
Met limoen en ricotta ravioli 
met een dressing van
kappertjes

Gebakken rundersucade  | 21
Met aardappelmousse, 
gepofte knoflook en geroos-
terde groenten-tomatenjus 

Groentelasagne | 18 (V)
Met een 3 kleuren 
tomaten-rucolasalade

Gevulde spitskool | 18 (V)
Met gegrilde aubergine, 
geitenkaas, cous cous met 
gedroogd fruit en zoete 
aardappel chips

Gegrilde dorade | 12,5
Met een salade van biet, 
dragonpuree en zoet zuur 
van rode ui 

Vissoep | 11
Met rouille en 
knoflookcroutons

Gekonfijte eendenbout | 11
Lauwwarm met uien-
marmalade, cornichons en 
brioche brood

Gevulde kwartel | 11
Met krokante coppaham, 
kropsla en een dressing 
van basilicum en sjalotten

Groenteterrine | 8,5 (V)
Met broccoli, wortel en 
mais met geroosterde 
paprikacoulis

Tabouleh salade | 8,5 (V)
Met gemarineerde tofu, 
gefrituurde uienringen en 
geroosterde hazelnoten

Kaasplateau | 12,5

Gekarmeliseerde ananas | 7,5
Met honingmousse en banaan 
roomijs

Cheesecake | 7,5
Huisgemaakt met kersen-
compote en pistache roomijs

voor

na

hoofd

extra

Frites | 3,5

Groene salade | 3


