
 
Afhaalmenu Vrijdag, Zaterdag & Zondag 

2, 3 & 4 April 2021 
 

Voorgerecht: 
Huisgerookte zalm, kwartelei, mierikswortel, koolrabi, dragon 

*** 
Soep: 

Aspergesoep, geplukte parelhoen, bieslook 
*** 

Hoofdgerecht: 
Kalfslende, asperge, tuinbonen en jus van salie 

*** 
Nagerecht: 

Triffle banaan, advocaat en chocolade 
*** 

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: 

• Gerookte paling van Everen € 18,50 p.p. 
• Carpaccio met eendenleverkrullen en truffelmayonaise  € 15,50 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 de paasdagen 
 
 

• 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  

 
• 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. 
 

• Granbazán 'Etiqueta Verde' Rías Baixas Albariño € 12,50 
 
Bleekgele kleur. Krachtig aroma van groene appel, citrus en tropisch fruit. Frisse, opwekkende inzet, 
met elegante zuren, zuiver, mild fruit en een lange, iets ziltige afdronk. 
 

• Bouchard Finlayson, Chardonnay Overberg 'Kaaimansgat' € 14,75 
 
Helder en zachtgeel van kleur. Een aangename, rijpe chardonnay geur met licht citrus. De smaak is 
complex met frisse minerale zuren, maar ook rijpe tonen van gekonfijte citroen. Het geheel wordt 
omspoeld door gedoseerd Frans eiken. 
 

• Château Viranel, Saint-Chinian 'Tradition' Rouge € 12,75 
 
Traditioneel gevinifieerde wijn. In de geur kers, laurier. Een sappige, vlezige smaak met cassis, heerlijk 
vol, iets eiken met in de afdronk mokka en milde tannine 

 
• 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.  
 

• Binz & Bratt pinot noir – cabernet sauvignon € 12,- 
 

De combinatie van de twee uitzonderlijke druiven, pinot noir en cabernet sauvignon geven deze wijn 
elegantie en kracht. Het karakter is licht en daardoor heerlijk elegant met de aroma's die je van pinot 
noir wilt (bosbessen, frisse aardbei). De cabernet sauvignon werkt als peper en zout en geeft de wijn 
een mooie ruggergaad met juist voldoende tannine. 

 
• Rioja Crianza – El Jardin De La Emparatriz  € 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. 
 



 
 

 
 

 


