
 
Afhaalmenu Vrijdag, Zaterdag & Zondag 

7, 8 & 9 Mei 2021 
Aspergemenu 

 
Voorgerecht: 

Charlotte van asperges met tartaar van zalm,  
kwartelei, haricovert, mierikswortel 

*** 
Soep: 

Aspergesoep, geplukte eend, bieslook 
*** 

Hoofdgerecht: 
Kabeljauw, asperge, kriel, saus van bieslook 

of 
Boerenham, asperge, kriel, peterselie, ei, boter 

*** 
Nagerecht: 

Aardbei, hangop, gecarmeliseerde witte chocolade 
*** 

Friandises 
Huisgemaakte lekkernijen voor bij de koffie/thee 

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

 
 
Houd u niet van asperges dan passen we het menu voor u aan 
 
Kaas ipv van dessert €2,50 extra p.p. 
 
Extra gerechten te bestellen: 

• 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   
 

• Domaines Schlumberger Les Princes Abbés Pinot Blanc 2018 € 10,25 

De wijn heeft een jeugdig karakter. De neus is opvallend, plezierig en heeft een goede intensiteit. 
Primaire geuren voeren de boventoon: bloemen, citrusfruit (citroenschil) en specerijen (witte peper). 
Bij contact met zuurstof worden deze geuren versterkt en ontstaan er ook indrukken van appel, peer, 
hop en een lichte rokerigheid.  

 
• 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. 

 
• Altes Schlosschen Grauburgunder trocken Barrique 2019  € 15,75 

Een mooie, heldergele gele wijn met groene reflecties, gemaakt van het druivenras Grauburgunder. 
Na de vergisting heeft deze wijn nog een paar maanden houtrijping in Frans eiken houten vaten 
gehad. In de neus kom je rijp fruit tegen van pruimen, peer en kweepeer en een hint van geroosterde 
amandelen. Kruidig en hartig in de mond met harmonisch geïntegreerde tannines. Een stevige 
Grauburgunder, vol smaak. 

 
• Quintay Pinot Noir Gran Reserva DO Casablanca 2017  € 12,75 

 
Deze rode wijn heeft aroma’s van rode bessen en aardbeien. In de smaak fluwelig en licht kruidig.  
De afdronk is zwoel, lang en uitermate intens. 
 

• 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. 


