
 
Afhaalmenu Vrijdag & Zaterdag  

23 & 24 April 2021 
 

Voorgerecht: 
Tamme eend, wortel, quinoa, dragon, sinaasappel 

*** 
Hoofdgerecht: 

Kabeljauw, aardappel duchesse, saus van gerookte paling 
of 

 Kalfswang, asperges, kriel, eigen jus 
*** 

Nagerecht: 
Aardbei, mousse van schapenyoghurt, merengue schotsen, munt 

 
 

De kosten van dit menu bedraagt €35,- p.p. 
 
 
Kaas ipv van dessert €2,50 extra p.p. 
 
Extra gerechten te bestellen: 

• Kalfsrib-eye met eendenleverkrullen en truffelmayonaise  € 15,50 p.p. 
• Zalmtartaar, asperge, kwartelei, dille crème 
• Kaasplankje € 9,75 p.p. 

 
 
Graag dit menu bestellen tot Zaterdag  12:00 uur 

 
Afhalen Vrijdag, Zaterdag tussen 17:00 – 18:30 uur    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wijntips van Vinoloog Johan Schotanus  
 
 

• 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. 

 
• 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. 

 
• 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.  
 

• Pannunzio Classico Malbec 2017 € 11,75 
 
De Classico Malbec heeft een dieprode kleur met violet- en robijnachtige tonen. Zeer fruitig 
in de neus, denk hierbij aan ardbeien, kersen en pruimen, en voorzien van een mooie hint van 
vanille. Deze malbec heeft een zachte en evenwichtige smaak met lichtzoete tannines. 

 
• 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. 
 

• Poggio al tufo rompicollo Rosso Toscane IGT  2017  €14,50   
 
De kleur is levendig en robijnrood. In de neus aroma's van bramen, kersen, frambozen en gedroogde 
kruiden. In de mond is hij vol, rond, zacht en elegant met in de afdronk rijp fruit.   
                                                                                                         
 

 


