DRANKEN
B I E R E N VA N H E T VAT

FRISDRANKEN
Coca - Cola

€ 3,00

Estaminet pils 25 cl / 33 cl

Coca - Cola zero

€ 3,00

Cornet Oaked 33 cl

€ 4,80

Fanta

€ 3,00

Steenbrugge blond 33 cl

€ 4,50

Sprite

€ 3,00

Rodenbach classic 25cl

€ 3,50

Schweppes Agrum / Agrum light

€ 3,00

Schweppes tonic

€ 3,00

BIEREN OP FLES

Gini

€ 3,00

Steenbrugge wit

€ 4,00

Canada dry

€ 3,50

Kempisch vuur

€ 4,80

Lipton Ice Tea

€ 3,00

Triple d'Anvers

€ 4,80

Lipton Ice Tea Green

€ 3,00

Carlsberg

€ 4,00

Ice Tea zero

€ 3,00

Duvel

€ 4,80

Looza orange

€ 3,30

Westmalle trappist

€ 4,50

Looza appel

€ 3,30

Westmalle trippel

€ 4,80

Looza ace

€ 3,30

Westmalle extra

€ 4,00

Looza tomaat

€ 3,30

Cornet Smoked

€ 5,00

Pomton

€ 4,00

Kriek Boon

€ 4,00

Effect Energy drink

€ 4,00

Gueuze Boon

€ 4,00

Cécémel

€ 3,30

Rodenbach Fruitage

€ 4,00

Vers sinaasappelsap

€ 6,00

Estaminet 0% alcohol

€ 3,50

WAT E R S

€ 2,95 / € 3,60

WA R M E D R A N K E N

Acqua Panna Naturel 25 cl

€ 3,00

Espresso

€ 3,50

San Pellegrino 25 cl

€ 3,00

Espresso mokka

€ 3,50

Acqua Panna Naturel 50 cl

€ 6,00

Espresso decafeïne

€ 3,50

San Pellegrino 50 cl

€ 6,00

Cappuccino

€ 4,00

Acqua Panna Naturel 1 l

€ 10,00

Latte Macchiato

€ 4,00

San Pellegrino 1 l

€ 10,00

Irish coffee

€ 9,00

French coffee

€ 9,00

Italian coffee

€ 9,00

Hasseltse coffee

€ 9,00

Thee (Rozenbottel, Kamille, Earl grey, Groene thee) € 3,50
Verse Muntthee

€ 5,00

Verse Gemberthee

€ 5,00

DRANKEN
APPERITIEVEN
Coupe Autréau blanc de blancs

STERKE DRANKEN
€ 11,00

Bacardi Blanco

€ 8,00

Le Couchon Prosecco

€ 7,00

Havana Bruin

Martini bianco/rosso

€ 6,00

Rum Baco

Porto wit / rood

€ 5,50

Smirnoff

Sherry dry

€ 5,50

Grey Goose wodka

Jonge jenever

€ 6,00

J&B Whiskey

€ 8,00

Oude jenever

€ 6,00

Jack Daniels

€ 11,00

Glas witte wijn

€ 4,80

Ricard

€ 7,00

Glas rode wijn

€ 4,80

Campari

€ 8,00

Glas rosé wijn

€ 4,80

Tequila Patron Silver

€ 8,00

Kirr

€ 6,50

* Supplement frisdrank

€ 2,00

Kirr royal (champagne)

€ 9,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 13,00

€ 11,50

Ice tropez 6,5%

€ 8,50

Aperol Spritz

€ 8,50

DIGESTIEVEN
Cognac Hennesy vs

GIN TONIC

€ 8,50

Cognac Hennesy vsop

€ 13,00

Cognac Hennesy xo

€ 20,00

Calvados V.S.O.P. Chat Du Breuil

Gordon Gin
Goldberg tonic, citroen

€ 10,00

Strange Donkey Gin
Goldberg tonic, citroen

€ 12,00

Strange Donkey Pink Gin
Goldberg tonic, appelsien

€ 12,00

Copperhead
Goldberg tonic, appelsien, verse gember

€ 15,00

Lagavulin 16YO 0.7L

Copperhead Gibson
Goldberg tonic, limoenzeste

€ 18,00

Oban 14YO 0.7L

Gin Mare
Goldberg tonic, limoen, verse thijm

€ 15,00

Hendricks Gin
Goldberg tonic, komkommer

€ 15,00

Tanqueray No. Ten Gin
Goldber Tonic, limoen

€ 16,00

Poire Williams
Hierbas Ibicencas
Amaretto
Grand Marnier
Talisker 10YO 0.7L

€ 8,50
€ 8,50
€ 10,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 16,00
€ 8,50
€ 13,00

Bailey's

€ 8,50

Cointreau

€ 8,50

Grappa Di Brunello

€ 8,50

Sambuca

€ 8,50

Limoncello

€ 6,50

Elixir d'anvers

€ 6,50

MOCKTAILS

CO C KTA I L S
Mojito

€ 11,00

Negroni

€ 12,00

Moscow mule

€ 12,00

Lazy red cheeks

€ 11,00

Crodino mocktail

€ 7,00

Seedlip alcoholvrije gin + Goldberg tonic € 11,00
Schweppes mojito 0%

€ 6,00

Ice tropez 0%

€ 8,50

FINGERFOOD
KOUD
Jamon Serrano Gran Reserva 24m (100g) met pan tomate
Jamon Serrano Gran Reserva 24m (80g) chorizo Iberico bellota (80g) met pan tomate
Bruschetta Vitello Tonnato 4 stuks
Bruschetta Salmone 4 stuks
Oesters crû ”de oesterij” 2 stuks
Oesters Boothuys - beurre blanc, citrusgel, koolrabi, granny smith, atsina cress 2 stuks
Avocadoschelp - garnalen, fregola, tomaat, komkommer 2 stuks

€ 14,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 14,00

WA R M
Homemade Pulled Pork kroketjes - Gentse mosterd, crispy onion crumble
Bouletjes Boothuys met jalapeno dipsaus
Kibbeling - kabeljauw, tartaar, citroen

PIZZETTE

€ 13,00
€ 9,00
€ 12,00

kleine sharing pizza

Pizzette “Cheesus christ” mozzarella, parmezaan, taleggio
Pizzette “Salsiccia” kerstomaat, mozzarella, chorizo, olijfcrumble
Pizzette “Tartufo” oesterzwam, truffeltapenade, notensla
Pizzette “El Patron” mozzarella, king crab, tomaat, basilicum, salsa verde

€ 11,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 18,00

VOORGERECHTEN
Carpaccio - filet pur, parmezaan, basilicum

Vitello Tonnato - avocado, appelkapper, koolrabi, kalamata olijf
Kaaskroketten - citrusslaatje, witlof

Garnaalkroketten - kruidenmayo, gefrituurde peterselie

Twijfelaar - garnaalkroket, kaaskroket, gefrituurde peterselie, cocktailsaus
Gravad lax - Toscaanse toast, rode biet, honing-mosterd-dille

Burrata gemarineerde tomaat, watermeloen, parmezaankrokant
Scampi diabolique 6 stuks

Scampi ovengebakken met lookboter 6 stuks
Oesters crû ”de oesterij” 6 stuks
Oesters Boothuys - beurre blanc, citrusgel, koolrabi, granny smith, atsina cress 6 stuks

Vanaf 8 personen, gelieve uw keuze te beperken tot 4 verschillende gerechten per gang.
Indien u over allergieën beschikt gelieve ons dit op voorhand te melden, de samenstelling van onze gerechten kan wijzigen.

€ 18,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 17,00
€ 16,00
€ 22,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 23,00

HOOFDGERECHTEN
SALADES
€ 24,00
€ 26,00
€ 19,00
€ 21,00

Salade Niçoise - tonijn, boontjes, anjovis, olijf
Tomaat garnaal - grijze garnalen, kropsla, tomaat, verse mayonaise
Ceasar - Romeinse sla, parmezaan, anjovis, kip, eitje
Salade burrata met tomaten-fantasie, avocado, pompelmoes

PA STA
€ 16,00
€ 23,00
€ 28,00
€ 20,00

Spaghetti bolognese - emmental, tomaat
Vongolé - linguini, peterselie, chilli, look
Frutti di mare - mossel, inktvis, vongolé, black tiger scampi
Pasta aubergine gevuld met tomatencompote en burrata

MEAT
€ 33,00
€ 32,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 31,00
€ 23,00
€ 22,00

Filet pur
Ribeye
Côte à l’os - beenmerg, trio van salades (2pers) 1,2kg
Handgesneden steak tartaar - appelkapper, gepekelde groentjes, kropslaatje
Meatlover - filet pur, ribeye, steak tartaar
Spare Ribs - coleslaw, madness dip, ananas
Vol-au-vent - shitake, kippenjus, spinazie
*Pepersaus, béarnaise, champignon-truffel

F I S H & CO
Kabeljauw - karnemelkpuree, baby spinazie, eitje 63°, beurre blanc
Sliptongetjes ”Meunière” met kropsla en tartaar
Zeetong 500g “Meunière” met kropsla en tartaar
Tonijn - groentjes uit de oven, patatas bravas, aïoli
King crab - peterselieboter, panko, vanille, rucola, zongedroogde tomaat
Kreeft “Belle-Vue “ - kropsla, ei, verse mayo en cocktail
Kreeft gegrild “Boothuys” - panko, peterselie, zeekraal, tomaat

EXTRA SIDES
Verse frieten
Verse kroketten
Puree
Ovenpatatjes “Boothuys”
Kropsla met tomaatjes
Witloofsla
Extra saus

€ 29,00
€ 27,00
Dagprijs
€ 32,00
per 100gr € 21,00
Dagprijs
Dagprijs

KIDS
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00

Spaghetti bolognaise
Vol-au-vent met frietjes
Hoevekip met frietjes
Filet pur met frietjes

€ 11,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 20,00

NAGERECHTEN
Kinderijsje
Dame blanche met verse chocoladesaus
Coupe aardbeien (volle grond aardbeien vanaf 1mei tot 1 september)
Coupe Boothuys: speculaasijs -beurre salé ijs- brésilienne
Stracciatella ijs met banaan en chocoladesaus
Crème brûlée met salsa ananas - passievruchtijs en geroosterde ananas op rozemarijntak
CHOCOLATE LOVERS: brownie, crème praliné, chocolade crumble, chocolade ijs
Tiramisu met limoncello en pistache

€ 6,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 1,50

*Slagroom

Vanaf 8 personen, gelieve uw keuze te beperken tot 4 verschillende gerechten per gang.
Indien u over allergieën beschikt gelieve ons dit op voorhand te melden, de samenstelling van onze gerechten kan wijzigen.

HUISWIJNEN
FRANKRIJK

GLAS

FLES

Les Fenières - Sauvignon blanc - Pays D’Oc

€ 4,80

€ 24

Les Rochers Cathares - Chardonnay - Pays D’Oc

€ 4,80

€ 24

Rosé: Les Rochers Cathares - Grenache, Syrah

€ 4,80

€ 24

Rood: Les Rochers Cathares - 100% Merlot

€ 4,80

€ 24

Orfeo Negroamaro Paolo Leo

€ 7,00

€ 39

37,5cl

FLES

Wit:

Wat een topwijn, accenten van limoen en kiwi in de neus. Rijk van smaak en lichtjes mineraal.
Laat menig Sancerre verbleken! Ideaal als aperitief en bij schaal en schelpdieren.
Pure Chardonnay uit de regio vlak bij de Canal du Midi, strak en droog.
Goede match bij visgerechtjes.
Een zalvende rosé met een vleugje oranjebloessem in de neus.
Drink hem lekker fris, prima bij de zomerse mediterraanse keuken!
Goede wijn behoeft geen krans! Rijk in de neus en een gulle krachtige smaak!
Deze parel matcht perfect bij rood vlees en gegrilde gerechtjes
Een verborgen diamant uit Puglia, Tre Bicchieri, gouden medaille in
Rome, 98/100 Vipino en verkozen tot beste Negroamaro in zijn klasse.
Een superieure allrounder bij alle mooie vleesgerechten en de pasta’s van de nonna.

WITTE WIJNEN
FRANKRIJK

Pascal Jolivet Attitude - 100% Sauvignon blanc - Loire

€ 39

Wat een topwijn, accenten van limoen en kiwi in de neus. Rijk van smaak en lichtjes mineraal.
Laat menig Sancerre verbleken! Ideaal als aperitief en bij schaal en schelpdieren.

Pascal Jolivet - Pouilly Fumé

Pascal Jolivet bevestigd hier nogmaals zijn reputatie. Indrukken van wit fruit en citrus
met de juiste dosis frisheid, mineraal met groene touch. Zeer mooie balans.

€ 37

€ 62

Tour Mirambeau - Entre deux Mers - Bordeaux

€ 31

Saint Véran Bouchard Père & Fils

€ 54

Cotes Catalanes Tesselae Chardonnay Lafage

€ 29

Domaine de Cambos 100% Gras Manseng Gascogne (zoet)

€ 29

Rully 1e Cru Vauvry Olivier Leflaive

€ 79

St Aubin 1e Cru Remilly Olivier Leflaive

€ 94

Chateau de Fuissé Clos Monopole

€ 97

Wow, wat een ontdekking. De Semillion en de Sauvignon blanc vormen hier een uitmuntende witte wijn.
Schitterende allrounder, sappig, levendig en evenwichtig!
Speels goudgele kleur. Rijke aroma’s van witte bloemen, amandel en brood.
Aangename complexe wijn met rondeur en fijne afdronk. Prima bij vis, gevogelte en fijne gastronomie!
Witte bloemen en wit fruit stuiven het glas uit. In de mond is veelzijdigheid troef, vette volle structuur
met lange afdronk. Lekker bij vis met room/botersaus en een lekker kreeftje.

Topper uit Gascogne, strogeel met aroma’s van gekonfijte kweepeer, pompelmoes en mandarijn.
Vol en fruitig. Perfect bij foie gras, oude kazen, en lekkere dessertjes.
Aromatische neus van rijp wit steenfruit. Zeer geschakeerd en romig met een goede concentratie in de afdronk.
Licht mineraal en zeer zuiver met een prachtige glanzende goud gele kleur.
93/100 Tim Atkin. Hoog gelegen boven Puligny Montrachet ligt deze prachtige wijngaard. De bodem heeft een enorme
diversiteit aan mineralen. Krachtige structuur, en uiterst precies. Accenten van vanille, peer, verse noten en boter zijn
verweven in deze exceptionele wijn.
91/100 - 93/100 Al vijf generaties maakt men hier deze bijzondere 100% Chardonnay. Krachtig en rijp.
Een boeket van geel fruit, getoast brood, amandelen en boter. Zeer veel finesse en elegantie.
Rijp fruit en fijne houttonen in de mond met lange finale!

Puligny Montrachet

Olivier Leflaive

Tussen Meursault en Chassagne Montrachet liggen deze iconische wijngaarden. Olivier Leflaive is hier de grootmeester.
Goudgele kleur, een neus van citrus en minerale accenten. In de mond oppulent en elegant met een schitterende lengte.
Dit is de ambassadeur van de regio!!! Leverancier van la table Présidentielle te Parijs.

€ 124

WITTE WIJNEN
ITALIË

Venti di San Donaci - Chardonnay - Malvasia bianco

Een Goudgele kleur in het glas. Exotisch fruit met rijpe zuren vullen neus en mond.
Sappig en vol, ideaal bij salades, vol-au-vent, gegrilde vis en gevogelte.

Pinot grigio Castello del la Rosa Dolomiti

Extracten van ananas, witte perzik, groene appel en limoentjes komen u tegemoed.
Zeer goede zuren in balans met het krokant fruit, met in de finale een minerale touché.

FLES
€ 26
€ 28

S PA N J E

Carasviñas Rueda Verdejo

€ 29

Godello

€ 88

Magnifieke Verdejo, zeer aromatisch, bloemig en gefruit.
Prachtige allrounder drink bij lekkere gamba’s en top tapas. 90/100 Parker

Bodegas Mauro mariano Garcia

Bodegas Mauro is het levenswerk van Mariano Garcia samen met zijn twee zonen.
Zelf was hij de inspirator en wijnmaker van Vega Sicillia gedurende 38 jaar.
De wijngaarden bevinden zich 800m boven de zeespiegel. De wijn heeft een aantrekkelijke neus, goede
levendige structuur, evenwichtig vol en fris. Het Sur Lie principe gedurende 9 maanden zorgt voor een
uitmuntende delicate finesse.

CHILI

Valdivieso Sauvignon blanc

Zij die een wat rijpere stijl willen van een Sancerre komen hier aan hun trekken.
Mooi als aperitief en bij alle schaal en schelpdieren. Valdivieso staat steeds garant voor kwaliteit!

€ 26

ZUID AFRIKA

Rocking Ram Chardonnay Stellenbosh

Super Chardonnay van een jonge Belgische flying wine maker. Rijke neus met minerale nervositeit,
gul en tegelijk zeer beschaaft. Lichte houtrijping. Perfect bij vette vis, gevogelte en kalf.

€ 45

ROSÉ WIJNEN
FRANKRIJK

Côte de Provence Domaine Tropez

Een delicate superbe rosé met fijne zonovergoten citrusvruchtjes in de neus. Soepel en lichtfruitig.
Perzik en sinaas schakeren de smaak. Zijdezachte afdronk met frisse toets van grapefruit!

FLES
€ 39
Magnum: € 89
3 liter: €199

RODE WIJNEN
FRANKRIJK

Chateau La Fleur de Badette St Émilion Grand Cru

Zuivere geuren van rood fruit mooi verpakt in zachte houttannines, laten deze wijn stralen.
Een St Émilion waar je voor terug komt. Ideaal bij de goede gastronomie.

1/2

FLES

€ 29

€ 54

Chateau Bourseau Lalande Pomerol

€ 52

Cotes Catalanes Tesselae VV 100% Carignan

€ 35

Schitterende Lalande Pomerol, de rijpe Merlot en fluwelige tannines zorgen voor een gespierde
complexe top wijn. Serveer bij geaderd vlees, wild en grillades.
De Rhône liefhebber bekoren we met een krachtige volle rode wijn, leder en wildgeuren met rijke
gekruide schakeringen in de finale. Prima bij een stoofpotje, spare ribs en een goede peper saus!

Volnay Ancienne cuvée Carnot

€ 114

Château de Beaucastel Chateauneuf du Pape

€ 129

Reeds 235 jaar heeft Bouchard Père & Fils deze unieke wijngaard in hun bezit. Deze Volnay werd initieel opgedragen aan
de President Carnot. De uiterst strenge selectie van de Pinot noir druif krijgt hier een vatlagering van 8/9 maanden waarvan
60 tot 85% nieuwe zijn! Deze 1 Cru ligt op de hellingen met een zuid-oost orientatie. Complexe aroma’s van rood fruit en
kers, intens met een beschaafde houttoon. Zijde zacht met lange nablijvende afdronk met een subtiele hint van kaneel.
Magistraal 94-95/100 wine spectator.
Een Chateauneuf du Pape van wereldklasse. De vijfde generatie van de familie Perrin staat nu aan het roer.
Hun filosofie is eenvoudig. Top wijn maken met de allerbeste druiven! De vinificatie kelder is ultramodern
voorzien van alle technische snufjes. Hier wordt niets aan het toeval overgalaten. Scoes van 94/95/96 op 100 zij legio.

St Julien Chateau Leoville Poyferré 2 ème Grand Cru Classé

2015

96/100 wine enthousiast. Top wijnmaker Michel Roland geeft sinds 2001 hier zijn adviezen en bracht deze 2 ème
Grand Cru classé naar de top van de appelatie. De bekroning kwam in 2009 toen Parker deze wijn 100/100 gaf.
Een superieure klasbak. In de neus pure fruitconcentratie met veel nuances en kruiden. Deze magnifieke wijn heeft een enorme
concentratie, is zeer zuiver en energiek. De finish is lang, complex, verfijnd en blijvend met een mooie frisheid.

ITALIË

Venti di San Donaci

Sangiovese-Negroamaro

Wat een casanova, zacht donker fruit en rijpe zuren vullen de mond. Super bij onze
Italiaanse PIZETTE gerechtjes en een hoevekip!

€ 129

€ 26

Masseria Borgo dei Trulli Primitivo

€ 28

Cabaletta veneto ( kleine amarone)

€ 29

Orfeo Negroamaro Paolo Leo

€ 39

Masseria Borgo dei Trulli Saracena Primitivo

€ 40

Chianti classico

€ 59

Hier kunnen er velen een lesje van leren, breed boeket van rode pruim en rijpe bramen.
Aangename sappige wijn, vol en gul. Een ras primitivo!
Alessandro uit Veneto zorgt hier voor een baby amarone. De 8% indroging gedurende 3 weken van de Rondinella druif
zorgt voor een zachte complexe rode wijn, met impressies van zwart fruit en donkere pruim. Mooi bij de Italiaanse gastronomie.
Een verborgen diamant uit Puglia, Tre Bicchieri, gouden medaille in Rome, 98/100 Vipino en verkozen tot beste
Negroamaro in zijn klasse. Een superieure allrounder bij alle mooie vleesgerechten en de pasta’s van de nonna.
Lage rendementen en wijnranken ouder dan 60 jaar. Super concentratie in het glas met diep donkerrode kleur.
Intens en rijk in de mond met een fluwelige kracht. Serveer bij mooi rood vlees, Grillades of probeer eens met pittige gegrillde gamba’s.

Querciabella

Tussen Florence en Sienna bevinden we ons hier. De wijnmakers van Querciabella hebben een wereldreputatie, dit is een
Chianti Classico DOCG uit de hemel. Drink bij rood vlees, klein wild, tomaten gerechten, gevogelte en zachte kazen.

Amarone Cà la Bionda Ravazol

Hier worden de met de hand geoogste druiven inhouten kistjes gelegd en laat men ze een drietal maanden indrogen.
Na de fermentatie rijpt de wijn 36 maanden op nieuwe houten fouders van 3 hl. Na de botteling rijpt de wijn nogmaals
8 maanden op fles. Deze amarone heeft een geweldige fruitintensiteit, de smaak is overweldigend en de afdronk immens.
Fall Staff Germany 94/100

Conte Giangirolamo

Gold bottle

Primitivo-Negroamaro

De Belgische wijn goeroe Frank Vanderauwera was hier vol lof over en gaf hem 18/20 in de heuvels van de Vallea D Itria
nabij Alberobello liggen deze sublieme wijngaarden. Oude wijnranken van de Primitivo en de Negroamaro druiven rijpen
hier optimaal. De superieure nieuwe Franse eikenvaten (dezelfde vaten als op Pétrus) geven aan deze bom een
fenomenale balans gesteund door het mooie rijpe fruit. Dit is Puglia!

Brunello di Montalcino Poggio antico

De terra cotta kleur geeft het quasi onmiddellijk aan, hier zitten we in Toscane. De sangiovese druif rijpt hier 36 maanden op
Sloveense eikenvaten. Nadien nog 12 maanden op fles. Het boeket van leder, zwarte bessen en zoethout stuift het glas uit.
Heerlijk afgerond in de mond met zachte tannines, vrij volle smaak en lange elegante afdronk.
De gemiddelde score van vermaarde wijncritici is 93/100.

€ 99

€ 79

€109

RODE WIJNEN
S PA N J E

Prima Toro Mariano Garcia

€ 39

San Roman

€ 74

Sublieme Rode wijn (91/100 Parker) van de hand van de grootmeester Mariano Garcia, 38 jaar de
wijnmaker van Vega Sicilla Unico. Schitterend bij al onze vleesgerechten!

Toro Mariano Garcia

Wine spectator plaatste deze parel bij de 100 beste wijnen van de wereld. Niet verwonderlijk want niet minder dan
Mr Mariano Garcia is de bezieler van deze bodega. De Temperanillo druif wordt hier met de grootste precisie behandeld.
Geen enkel detail wordt uit het oog verloren, enkel vakmanschap en devotie en passie voor de wijn zijn de norm

Mauro VS Tudela del Duero

Mariano Garcia

VS staat voor Vendemnia Seleccionada een uitzonderlijke cuvée dus van nogmaals de grootmeester uit Spanje.
Steeds bij de beste 10 wijnen van Spanje, wij zijn zeer trots dat we deze unieke wijn aan u kunnen voorstellen.
Deze Tudela del Duero uit de Castillia Y Leon regio is opulent en genereus de 100% Tempranillo is gewoon een sublieme
ervaring die u zich lang zal herinneren. Gemiddelde scores van 94/100 zijn door Parker en andere topwijncritici standaard.

€ 109

CHILI
Valdivieso

Merlot

€ 27

Zachte rode wijn met fijn rood fruit in de neus. Goed te matchen bij onze fingerfood gerechtjes en hoevekip!

ZUID AFRIKA

Rocking Ram Cabernet Sauvignon-Syrah

Stellenbosh

€ 46

Wat een gebalde kracht. Mooie dieprode volle wijn met aardse geuren. Getypeerd door mooie houttannines
in combinatie met rijpe cabernet sauvignon resulteerd deze wijn tot een perfecte vleespartner.

CHAMPAGNE
Autréau Blanc de blancs Grand Cru

GLAS

FLES

€ 11

€ 69

Franciacorta Italië methodo classico Bella Vista Grande Cuvée

€ 73

Veuve Clicquot

€ 95

Moët & Chandon - Ice

€ 115

Laurent Perrier - Cuvée Rosé Brut

€ 135

Ruinart - Blanc de Blancs

€ 145

P R O S ECCO
Le Couchon Brut
Le Couchon Rosé

GLAS

FLES

€7

€ 36
€ 39

