
BORRELKAART
Schaal met lekkers 15,00 
Plankje met koude lekkernijen waaronder
ossenworst, kaas, charcuterie en brood
met kruidenboter  

Liever een van de lekkernijen los bestellen? Dat kan! 

Krommerijn ossenworst 6,00 
Geserveerd met mosterd

Hollandse jonge en oude kaas * 6,00
Geserveerd met mosterd

Charcuterie 6,00 
Wisselende vleeswaren

Kaasplankje * 9,50
Kazen uit de regio met appelstroop, druiven
en vijgenbrood

BITTERGARNITUUR
Bitterballen
Echte Utrechtse bitterballen met fijne
Franse mosterd
6 stuks  5,50
12 stuks  9,50
  
Bittergarnituur
Assortiment van gefrituurde hapjes met
bijpassende sauzen
6 stuks  5,50
12 stuks  9,50
  
Kaassoufflétjes *
Met chilisaus  
6 stuks  4,50
12 stuks  8,50

BIJ DE KOFFIE
Koffie met appelbol 6,50
En lekker veel slagroom

Appelbol 4,50 
Naar oma’s recept met heerlijke appels

Cheesecake 4,00 
New York style 

Slagroom  0,50

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch geserveerd worden

Witte wijnen                                                     Per fles
Australian Choice, Chardonnay  24,50
Een mooie, herkenbare Chardonnay met intense
geuren van witte bloemen en tropische fruit.
Lekker op het terras, tijdens de borrel of heerlijk
in combinatie met onze visgerechten.

Misty Cove, Sauvignon Blanc, Marlborough 29,50
Deze Sauvignon heeft een aromatische geur van
kruisbessen, kruiden, meloen en passievrucht.
Heerlijke tonen van citrus en tropisch fruit en
een lange prettige afdronk

Jubilum, Pinot Grigio-Zibibbo, Sicilië  26,50 
Combineert uitstekend met zeevruchten, pasta’s,
verse kazen en wit vlees. Ook lekker als smaakvol
aperitief. Zeer aromatisch, fruitig en floraal. Gevuld met 
citrustonen, perzik en meloen. Deze wijn heeft de smaak 
van overrijp fruit en is elegant en zeer harmonieus. 

Esser, Chardonnay, Californië USA  37,50
Deze Chardonnay afkomstig uit Napa Valley zit vol
fruit. Vol en weelderig in de mond, omlijst door een
aangename zuurgraad. In de smaak vinden we citroen, 
vanille en toast accenten. 50% van deze Chardonnay
rijpt 6 tot 8 maanden op eikenhouten vaten.

Entreflores, Verdejo, Rueda  26,50
Deze Spaanse wijn wordt gemaakt van het druivenras 
Verdejo. Aroma’s van gras, tropisch fruit en een hint
van kruiden. Uitbundig in neus en mond.

RODE WIJNEN                                                     Per fles
Australian Choice, Shriraz  24,50
Deze wijn heeft een aroma van kersen, zwarte
en rode bessen en een aantrekkelijke kruidigheid
en zoete specerijen. Door het rijke maar zachte
karakter van de wijn is het een prima begeleider
bij de diverse vleesgerechten op onze menukaart

Rioja Vega, Tinto reserva D.O.C.  34,50
Deze wijn heeft 24 maanden gerijpt op Amerikaans
eikenhout en nog eens 12 maanden op fles. Een
heerlijke geur van intens fruit, toffee en vanille.
Zeer zachte smaak en een fluweel zachte afdronk

CA de Rocchi, Montere, Ripasso  39,50
Deze wijn is het smakelijke bijproduct van de
Amarone en heeft een zeer rijk bouquet van
pruimen, rijp rood fruit en specerijen, met name
kruidnagel. De smaak is zeer krachtig met kruidige
tonen en stevige tannines terwijl de afdronk
krachtig en lang aanblijft

Uiteraard helpen wij u graag met het maken van een
passende keuze op basis van uw gerechten


