Wijn Wit
Glas Fles
Solisticio sauvignon, verdejo				€4,50/€25,00
Marchese della torra pinot grigio				
€5,50/€30,00
Domerval Chardonay Reserva				€6,50/€35,00
		
Wijn Rose
Ultima 							€5,50/€30,00
Wijn Rood
Marchese Della Torra Nero D’avola			

€5,50/€30,00

Cava
Sabartes Methode de Champenoise 			

€7,00/€39,95

Scropino
(Op basis van beschikbaarheid)				

€7,00

Mock-tails
Damrack Virgin 0/0				
Met Thomas Henry tonic					€7,50
Met Thomas Henry Elderflower				
€7,50
Pink lemonade
Fris en lichtkruidig						€6,50
Sourcy rood/ Sourcy blauw 0,75L				
		

€4,50

Bier
Corona 							€ 5,50
Bucket Corona met ijs en limoen (5 stuks)		
€ 22,00
’T mirakel Blond			
LOKAAL		
€ 5,00
’T Mirakel weizen 			
LOKAAL		
€ 5,00
Gin Tonic
Damrack met Thomas Henri tonic, 			
€ 9,00
sinaasappel en munt								
Hendricks, Thomas Henri tonic elderflower, 		
€ 9,00
komkommer en limoen						
Cocktails/mix
Lolea red winecocktail uit Spanje 				
Lolea white winecocktail uit Spanje 			
Limoncello Tonica met basilicum en rode peper		
Roseys watermelon, verse watermeloen en munt
Moët en Chandon
Moët & Chandon Brut Impérial 		
Per Fles
Frankrijk, Champagne			
Per Glas
Druivensoort: Chardonnay, Pinot Noir, Meunier
						
		
Moët & Chandon Ice Impérial		
Per Fles
Frankrijk, Champagne			
Per Glas
Druivensoort: Chardonnay, Pinot Noir, Meunier

€ 7,50
€ 7,50
€ 9,00
€ 8,00
€ 70,00
€12,00

€ 80,00
€13,00

Voor bij de borrel.

Zoet

Crackers van tomaat met vegan dips 					

€ 9,00

Sashimi van zalm met wakame en sojasaus				

€10,00

Saltufo (salami met zwarte truffel) met toast				
Bol van Zuurdesem met Beurre-Noisette 				
Oesters fines de premier no. 3 met vinaigrette 			
van rode wijn en citroen per stuk					

Zeezout chips met huisgemaakte mosterd-dip			
Oude kaas van ‘De Zuivelhoeve’ met					
rozemarijn-tijm mosterd
					

€ 9,00
€ 5,00

€ 3,50
€ 6,00

Satehtje van de haas met pecil-saus, atjar en kroepoek		

€ 7,50

Mini Wagyu-burger met augurk, tomaat, komkommer,		

€10,00

kaas en bacon							

€ 8,50

Dungesneden bavette met sambai, linten van snijboon		

€ 9,00

Procureur, lak van sambal bert, baby-mais en boksoi			

€ 9,00

en gepofte wilde rijst						

Haloumi van de bbq met een creme van vauduvan,			
koolrabi en gegrilde little gems					
Gamba’s, krulsla, Punt-paprika en een saffraan-limoen dip		
(3 stuks)		

Veganistische ceviche van Watermeloen, radijs,

doperwt en gepofte quinoa 						

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

€ 3,50

Van de Weber:
Vegan sateh met pecil-saus, atjar en cassave 				

Trifle bosbessen 						
Trifle Caramel zeezout					
Trifle aardbei 						

€ 9,00
€10,00		

€ 8,50

Scropino 							€ 7,00
(Op basis van beschikbaarheid)

