Suggestiewijnen

Witte Wijnen :
• Bogle Chardonnay ( Californië/VS ) Volle witte wijn met rijpe tonen van eiken vat.

€ 24,00

•P
 anamera Chardonnay

€ 28,00

				

Een rijke, volle en romige wijn. De textuur is rijk en rond. De afdronk is verrassend verfrissend.
In de mond proeven we hinten van vanille, veel geel fruit en rijpe abrikozen. In de neus herkennen we
aroma’s van citroen, peer, appel met hinten van vanille en kruidige kaneel. Een pracht van een wijn!

• Honoro Vera Blanco 2017 España / Rueda / 100% Verdejo

				
€
Een fruitzotte sappige verdejo met een ragfijne zuurgraad. Juist de charme van verdejo verkozen
boven eenlouter friszure stijl. Goed bij zeevruchten maar ook gewoon als aperitief een ware voltreffer!

• Contemplations ‘by Katarzyna’ Sauvignon Blanc 2018					

28,50

€ 29,50

Bulgaria / Thracian Valley / 100% Sauvignon Blanc
Kwalitatief volledig in de lijn van zijn Contemplations broertjes, die reeds jaren scoren.
Floraal, fris, puur en sappig, een heerlijke Sauvignon Blanc met karakter.

• Laibach ‘The Ladybird’ Organic White 2017					

€ 31,50

Suid-Afrika / Western Cape / 86% Chardonnay, 11% Viognier & 3% Chenin Blanc
Heel levendig in de mond met gekonfijte ananas, perzik en gele pruimen.Complexe wijn, waar de
Chardonnay zorgt voor structuur en kracht, de Viognier voor het florale en de Chenin Blanc voor
het speelse zuurtje op de achtergrond.

• Alma Negra Blanco 2017 Argentina / Mendoza / Viognier, Chardonnay & Gewürztraminer

€ 35,00

Unieke wijn met grote tafelcapaciteiten. Heerlijk bij de aziatische keuken, rijke of licht exotische
visgerechten, parelhoen of ook fazant.

• Main Divide Chardonnay 2016 New Zealand / Waipara Valley / 100% Chardonnay

Een heldere strogele kleur. De neus geurt aangenaam naar gele pruimpjes, wat perzik en heeft
een hint van boter. Een vrij vette wijn die zeer verteerbaar blijft omwille van zijn fijne elegantie.

€ 35,00

Rosé Wijnen :
• Honoro Vera Rosado 2017 España / Rueda / 100% Verdejo					

€ 27,50

• Laibach ‘The Ladybird’ Rosé 2018 					

€ 29,00

Volle kleur en rijkdom aan primaire fruittonen. Heerlijk bij een zomerse
maaltijdsalade maar uiteraard ook gewoon solo een uitstekende keuze.

Suid-Afrika / Western Cape / Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinotage & Merlot
Prachtige kleur, aantrekkelijk fruitaroma. Zeer fris, krokant en zuiver. Hints van bloesem
en snoepachtig smaaksegment zorg voor ‘a happy feeling’.

Rode Wijnen :
• Bogle Merlot ( Californië/VS ) Zachte en volronde wijn met lange afdronk.

€ 28,00

• Panamera Cuvée California

				

€ 28,00

• Honoro Vera Garnacha 2017 España / Calatayud / 100% Garnacha			

€ 27,50

Een romige en intense smaak met goed geïntegreerde tannines. Deze wijn is goed in
balans, rijk en heeft een zuivere afdronk. In de neus herkennen we weelderige aroma’s
van verse frambozen, donkere chocolade en vanille.

Intense aroma’s van zoete kersen en donkere pruimen met een exotisch kruidige afdronk. Heerlijke,
sappige wijn. Multi-combineerbaar, zéér mooi bij exotische gerechten, stoofpotjes, charcuterie en kazen.

		

• Contemplations ‘by Katarzyna’ Merlot/Malbec 2017					

€ 29,50

Bulgaria / Thracian Valley / 70% Merlot & 30% Malbec. Een wijn die niet alleen bekoort qua
uiterlijk en prijs maar tevens goed combineert met gegrilde vleesgerechten en halfharde kazen.

• Laibach ‘The Ladybird’ Organic Red 2015					

€ 34,50

Suid-Afrika / Stellenbosch - Simonsberg / 33% Cabernet Sauvignon,27% Merlot,18% Petit Verdot, 15% Cabernet
Franc & 7% Malbec. Intens donkere kleur. In de neus een mix van specerijen, fijn rood fruit en een tikje leder. In
de mond complex en mooi evenwichtig, vrij klassiek en mooie frisheid.

• Main Divide Pinot Noir 2014 New Zealand / Canterbury / 100% Pinot Noir			

€ 38,50

• Alma Negra 2016 Argentina / Mendoza / Malbec. Bonarda & Petit Verdot			

€ 38,50

Heerlijk, heldere, robijnrode kleur met impressies van zwarte kersen, rode bessen, frambozen,
bramen en pruimen. Pure Pinot Noir!

De florale Viognier en de vette, rijke Chardonnay worden meesterlijk gekruid door een tikje Gewürztraminer.
Heerlijk bij de aziatische keuken, rijke of licht exotische visgerechten, parelhoen of ook fazant.

Suggesties
Huisgemaakte rundshamburger met verse frietjes en fris salaatje
Spare ribbs salade en verse frietjes
Schnitzel met champignonroomsaus en verse frietjes
Ossobuco met linguini afgewerkt met rucola en parmazaan
Griekse salade met stokbrood
Toast gerookte zalm

€ 18,50
€ 21,50
€ 19,50
€ 20,00
€ 17,00
€ 18,50

Steak provençale met verse frietjes en salade
Steak rocquefort met verse frietjes en salade
Steak stroganoff met verse frietjes en salade
Steak hofmeester met verse frietjes en salade
Steak Italienne met pasta en truffelsaus

€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 24,00

Wok Kip
Wok Scampi
Wok Vegetarisch
Wok Runds

€ 17,50
€ 19,50
€ 15,50
€ 19,00

Pasta Vongolé
Huisgemaakte lasagna
Linguini met scampi en duo van asperges in een tomatenroomsausje
Pasta royale (spek, kip, scampi’s, asperges en tomatensaus)

€ 20,00
€ 16,00
€ 21,50
€ 23,00

Verse aspergesoep met grijze garnaaltjes
Asperges à la Flamande met krielaardappeltjes
Asperges gandaham met krielaardappeltjes en Hollandaisesaus
Asperges gerookte zalm met hollandaisesaus en krielaardappeltjes
Asperges met brie en kerstomaatjes en krielaardappeltjes

€ 10,00
€ 21,00
€ 20,50
€ 21,50
€ 19,50

Verse kabeljauw met warme groentjes van asperges,
puree en hollandaisesaus afgewerkt met grijze garnalen

€ 25,00

Stoofpotje van scampi’s en lentegroentjes
met asperges geflambeerd met pastis en kroketjes

€ 22,50

