
 
Afhaalmenu Vrijdag, Zaterdag & Zondag 

12,13 & 14 Februari 2021 
 

Voorgerecht to share: 
Gebrande avocado, geitenkaas, krokante brioche & piment mayonaise 

Tataki van tonijn, wakame, wasabi mayonaise 
Carpaccio van het rund met een pestodressing en krullen parmezaanse kaas 

*** 
Soep: 

Wortel soep met gember, kokos, kip van big green egg 
*** 

Hoofdgerecht: 
Biefstuk van de haas, paddenstoel, knolselderij, jus van salie 

*** 
Nagerecht to share: 

Verrassingsdessert  
*** 

Friandises 
Huisgemaakte lekkernijen voor bij de koffie/thee 

 
De kosten van dit menu bedraagt €49,50 p.p. 

 
Kaas ipv van dessert €2,50 extra p.p. 
 
Extra gerechten te bestellen: 

• Rosbief van kalfsmuis met eendenleverkrullen en truffel mayonaise €15,75 p.p. 
• Kaasplankje € 9,75 p.p. 

 
 

Graag dit menu bestellen tot Zaterdag  12:00 uur 
 
Afhalen Vrijdag, Zaterdag tussen 17:00 – 18:30 uur  
  
Zondag afhalen tussen 16:30-18:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Wijntips van Vinoloog Johan Schotanus voor Valentijnsweekend 
 

• Prosecco Spumante Di Treviso ‘Modi’  Brut € 12,75 
 
Charmante prosecco met een aangename, zachte mousse. Opvallende zuivere smaak met fris citrus, 
peer, perzik en een lichte vleug amandelen. Volfruitige afdronk. Voor een prosecco heeft deze wijn 
een uitzonderlijke concentratie  
 

• Prosecco Rosé, Rose Mari, Francesco Drusian , Brut € 12,75 
 

• Suikerbossie - Chenin Blanc 2020 EK WIL JOU HÉ € 8,50 
• Suikerbossie - Syrah & Petit-Verdot 2018 EK WIL JOU HÉ  € 8,50 

 
De naam Suikerbossie betekent in het Zuid-Afrikaans 'liefje' of 'schatje'. De wijn is vernoemd naar de 
nationale bloem van Zuid-Afrika, in de volksmond Suikerbossie genaamd, daarnaast is 'Suikerbossie ek 
wil jou he' een heel bekend Zuid-Afrikaans liedje. Stef Bos heeft het beroemde volksliedje (over de 
liefde) prachtig vertolkt, zoals uit dit optreden doet blijken: https://www.youtube.com/watch?v=dh-
1YyVz3e8  

 
• Altes Schlosschen Grauburgunder trocken 2019 € 10,50 

 
De wijn is fonkelend lichtgeel van kleur. In de geur kom je zacht wit fruit tegen, zoals peer, nectarine 
en in de verte iets notigs en een vleugje honing. Deze wijn is mooi droog en vol van smaak met tonen 
van peer en perzik en een vrij lage zuurgraad. Een heerlijk, frisse, fruitige afdronk. Een toegankelijk 
glas wijn voor vele momenten. 

 
• Rioja Vallobera ‘Crianza’ 2017 € 12,75 

 
Dieprood van kleur. Rijp, rood fruit in geur en smaak. Romige, sappige, lichtkruidige wijn met lichte 
tonen van houtlagering, tabak en een elegante afdronk. 
 

 
 

 
 

 


