Huiswijnen

Ribera del Segura (wit)
Verdejo - Alicante, Spanje
Zeer frisse en strakke witte wijn met een prettige
groene bite

Glas
Fles

€ 4,00
€ 22,00

Vinedo de la Vida (rood)
Fles

€ 4,00
€ 22,00

Tempranillo, Cabernet Franc - La Mancha, Spanje
Glas
Verfrissend en opwindende rosé met een licht zuurtje
Fles

€ 4,00
€ 22,00

Cabernet Sauvignon, Tempranillo
La Mancha, Spanje
Zwoele rode wijn met zongerijpte tonen van pruim
en specerijen

Glas

La Posada Rosada (rosé)

Witte wijnen

Picpoul de Pinet La Croix Gratiot
Picpoul - Languedoc, Frankrijk
Licht ziltige en droge wijn die goed combineert
met vis

Glas
Fles

€ 5,00
€ 25,00

Julius Klein Lehm & Löss
Grüner Veltliner - Weinviertel, Oostenrijk
Verfijnde wijn met tonen van tropisch fruit en
een lichtdroge afdronk

Glas
Fles

€ 6,00
€ 30,00

Apostelhoeve Cuvée XII
Müller-Thurgau, Auxerrois, Pinot Gris
Zuid-Limburg, Nederland
Elegante en zinderende wijn uit Nederland
met stevige minerale smaken

Glas
Fles

€ 7,25
€ 36,00

R estau ran t N oor d e in d e

Rode wijnen

Montsant Les Tallades
Garnacha, Merlot, Tempranillo, Carignan
Montsant, Spanje
Jonge en levendige wijn met veel rood fruit,
beetje kruidig en lichtdroog

Glas
Fles

€ 5,00
€ 25,00

Domaine d’O Terra Lisa
Carignan, Grenache, Mourvedre
Languedoc, Frankrijk
Stevige en aardse wijn met veel pit en kracht,
compleet natuurlijk gemaakt

Glas
Fles

€ 5,75
€ 28,50

Mousserend
Cava Mas Suau

Xarello, Parellada, Macabeo - Penedès, Spanje
Swingend en sprankelend, knapperige mousse
en heerlijk fruitig

M E N U

Glas
Fles

€ 5,50
€ 32,50

Voorgerechten

Dranken
Sprankelend welkomstdrankje

€ 5,95

Brand tapbier

€ 3,10

Frisdranken

€ 3,00

Verse jus d’orange

€ 3,60

Fles Sourcy rood, blauw 75cl

€ 5,50

Glas huiswijn (wit, rood of rosé)

€ 4,00

Glas cava

€ 5,50

Jenever oud, jong

€ 3,10

Oranjebitter

€ 3,00

Glas port, sherry, vermouth

€ 3,90

Koffie, espresso, thee

€ 2,75

Cappuccino, koffie verkeerd
Latte Macchiato
+ siroop (hazelnoot, kaneel of karamel)

Caesar salade

€ 8,25

met Parmezaanse kaas, ei en croutons
(ook vegetarisch verkrijgbaar)
+ krokante kiphaasjes

Rundercarpaccio klassiek

met gemengde salade, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en verse basilicum

€ 10,25
€ 10,50

Drieluik van gerookte zalm

€ 8,95

op drie manieren op smaak gebracht,
geserveerd met rode biet, groene kruiden
en frisse citroen

Hoofdgerechten

€ 3,00
€ 3,20

Classic beef burger

€ 16,95

Gebakken kabeljauwfilet

€ 20,75

+ € 0,60
€ 7,25

Zoete lekkernijen

€ 4,75

runderburger op een brioche bol, met cheddarkaas,
tomaat, augurk en gekarameliseerde rode ui,
geserveerd met rustieke friet en koolsalade
A (ook vegetarisch verkrijgbaar)

op de huid gebakken filet, met aardappelgratin, verse
seizoensgroente, gepofte cherrytomaatjes en wittewijnsaus

A Groentetajine

geserveerd met couscous en harissa kruiden
+ gemarineerde kippendijen

v.a. € 5,00
v.a. € 5,50

Wijnarrangementen

Wij geven u graag een passend wijnadvies bij uw gerechten.

2 glazen

€ 6,95

€ 14,75

Internationale koffie

Cognac, whisky

Soep van de dag

Saté van kippendij

€ 3,75

Koffielikeuren

€ 4,95

met boter, tapenade en olijfolie

met pittige satésaus, rustieke friet, kroepoek
en gebakken uitjes

Warme Chocomel deluxe

lekkers voor bij de koffie of thee, voor 2 personen

A Vers brood

€ 9,50

Gebakken tournedos

€ 15,95
€ 17,95
€ 24,95

met seizoensgroente, Roseval aardappels en pepersaus

A Rustieke friet met mayonaise

€ 3,75

A Kleine frisse salade

€ 3,75

Nagerechten			
Crème brûlée

€ 7,75

Kaasplankje

€ 8,95

huisgemaakt met passievruchten
luxe Hollandse kaassoorten met geroosterd
rozijnenbrood en appel-vijgenchutney

Verrassende chocoladebol

vanilleroomijs met warme, pure chocoladesaus
en slagroom

Zoete lekkernijen

lekkers voor bij de koffie of thee, voor 2 personen

€ 10,75
€ 4,75

Kindermenu			

Tomatensoep, friet met een kroket
€ 9,50
		
geserveerd met rauwkost

Heeft u een allergie? Meld het ons!

