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kleine gerechten
japanse sojaboontjes 8,capocollo italiaanse ham met venkel 15,bouchotmosselen tom ka kai 19,gegrilde groene asperges - burrata - gember 16,sashimi zalm - soja 22,tartaar kalfsvlees - crème tonijn 24,crispy duck salad 22,-

er

ec

hten om

te

vers gedraaid vanille-ijs - rode vruchten 11,dame blanche 11,assortiment kaas 15,heeft u een allergie?
laat het ons weten

extra brood 2,-

cider . denemarken 33 cl

glas champagne 13,negroni 13,vermouth 8,picon vin blanc 8,gin herbalist 15,gin tanqueray rangpur 14,-

12,-

fris

Lystig
Semi-dry sparkling cider, frisse acciditeit
met een klein beetje restsuiker.
In de beste zin van het woord een ongecompliceerde,
fruitige en semi-dry, sprankelende fruitwijn.

lievens mocktail 7,-

Hopla
Een droge en zeer aromatische cider.
De zure appels uit Deense privétuinen bundelen hun
krachten met de citrusachtige zuurgraad van de hop
en de neus barst van grapefruit en vlierbloesem.

champagne brut ‘prediction’ - dom caudron - pinot meunier - reims - fr.
fles 65,- glas 13,-

rosé
rosée d’aurore 19 - domaine de la fouquette - grenache - provence - fr
fles 35,- glas 7,-

wit
elegant finesse
eccevinum 19 - eccevinum - verdejo - la mancha - sp
fles 30,- glas 6,secret de famille 19 - paul jaboulet - viognier - rhône - fr
fles 36,- glas 8,medium
bellmunt blanc 18 - mas d’en gil - garnatxa, viognier - priorat - cat
fles 48,- glas 9,-

aperitief

pet’nats

bubbels

gember - citroengras - ginger beer
cola - cola zero 6,chaudfontaine plat - bruis 5,50,-

warm
koffie - espresso - doppio 4,italiaanse cappuccino 5,verse muntthee 5,gemberthee 5,-

vol rijk stevig
rully ‘les cailloux’ 16 - les champs de l’abbaye - chardonnay - bourgogne - fr
fles 65,- glas 14,-

rood
elegant finesse
jeanette 19 - les vignerons narbonnais - merlot - languedoc - fr
fles 30,- glas 6,bellmunt negre 17 - mas d’en gil - garnatxa, carinyena - priorat - cat
fles 49,- glas 10,medium
sela 18 - bodegas ‘roda’ - tempranillo, garnacha, graciano - rioja - sp
fles 49,- glas 10,vol rijk stevig
vin de france syrah 18 - yves cuilleron - syrah - rhône - fr
fles 49,- glas 10,corimbo 16 - bodegas la horra - tempranillo - ribera del duero - sp
fles 59,- glas 12,-

