borrel
charcuterie (klein / groot)
diverse soorten vlees met zuur

Keuken geopend
zo t/m wo tot 22.00 uur; do t/m za tot 23.30 uur
9,50 / 16,50

oesters

kaasplank (klein / groot)
9,50 / 16,50
diverse soorten kaas met rozijnenbrood
en appelstroop

vraag ons naar de beschikbaarheid
per stuk

grote schaal met lekkers (4 pers.)
assortiment hapjes van de kaart

20,00

dessert

kleine schaal met lekkers (2 pers.)
assortiment hapjes van de kaart

10,00

chocoladefondant
bereiding 15 min.

flammkuchen
crème fraîche, ui en spek
crème fraîche, blauwe kaas, druiven,
noten en honing
crème fraîche, zalm, kappertjes en
zongedroogde tomaat

8,50
8,50
8,50

croquettes (8 stuks)
8,00
een mix van kip & rode curry, courgette
& gele paprika, kabeljauw & groene kruiden
en kalfsbitterballen
kalfsbitterballen (8 stuks)
kip yakitori (4 stuks / 8 stuks)

8,00
4,50 / 8,00

ambachtelijk biologisch brood
van de Veldkeuken uit Amelisweerd
met diverse smeersels

5,00

gemengde noten
olijven
chips met dip

3,75
3,75
3,00

3,00

6,50

sigaren
Zin in een sigaar? Vraag ons naar de humidor
van ‘De Oude Tijd’. Roken op het terras.

iets te vieren?
Borrel, wijnproeverij, proosten op jullie bruiloft,
verjaardag of een andere bijzondere gelegen
heid? In onze wijnkelder hebben wij plek
voor +/- 25 personen. Wil je een evenement
organiseren waarbij wij kunnen helpen? Neem
dan ook vrijblijvend contact met ons op.

help ons
Laat je legitimatie zien.

dieet/allergieën
Wanneer wij rekening kunnen houden met uw
dieet en/of allergieën dan horen wij dat graag.

voorraad
Ondanks onze grote zorgvuldigheid kan het
voorkomen dat een wijn niet voorradig is of van
jaartal is veranderd.

mousserend wit

mousserend rosé

Diaphane Blanquette de Limoux
Mauzac/Chenin/Chardonnay – Limoux, Frankrijk
verfijnd, typische neus van Mauzac met delicate
aroma’s van gras en honing, mooie ronding in
mond, vette afdronk
– glas 6,00 / fles 30,00

Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Rosé
Gamay/Pinot Noir – Bourgogne, Frankrijk
droog, fijne bubbel, frisse aardbei en framboos
– fles 37,50

Dominio de la Vega, Authentique, 2015
Macabeo/Xarel-Lo – Valencia, Spanje
droge Cava want ‘Brut Nature’, met hinten van
frisse appel en wit fruit
– fles 32,50
Knewitz Sekt, 2014
Riesling – Rheinhessen, Duitsland
heerlijke mousse, mooie fruit tonen
gecombineerd met frisse zuren en een
aromatische afdronk
– fles 35,00
Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Blanc
de Noirs
Pinot Noir – Bourgogne, Frankrijk
24 maanden ‘sur lie’, stevig, romig en droog
– fles 37,50

champagne wit

champagne rosé

Roger Coulon
Pinot Meunier/Pinot Noir/Chardonnay –
Champagne, Frankrijk
fris gebalanceerd met tonen van abrikoos
en rijpe peer
– glas 8,50 / fles 45,00

Legras & Haas Rosé
Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier –
Champagne, Frankrijk
smaken van framboos, gember, aardbei,
grapefruit en een droge afdronk
– fles 60,00

Henriot Brut Souverain
Chardonnay/Pinot Noir – Champagne, Frankrijk
expressief en zuiver, citrus, floraal, verfijnde
bubbel
– fles 55,00
Jacquesson Cuvée 740 Brut
Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier –
Champagne, Frankrijk
van Grand Cru en Premier Cru wijngaarden,
delicaat van smaak met tonen van citrusfruit,
brioche en noten
– fles 65,00
Bollinger
Pinot Noir/Chardonnay/Pinot Meunier –
Champagne, Frankrijk
elegant, verfijnde mousse, geur met complexe
aroma’s, licht toast, kenmerkend tikje oxidatief
– fles 65,00
Castelnau Brut, Blanc de Blancs, 2003
Chardonnay – Champagne, Frankrijk
licht gerookt met tonen van noten en kruiden,
licht vettig maar wel elegant en verfijnd
– fles 65,00

per glas
per fles

4,50
22,50

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Bitacora
Verdejo – Rueda, Spanje
fris en aromatisch, tropisch fruit, hint van appel
en citrus

Deakin Estate
Merlot – Victoria, Australië
intens kersen fruit, pruim, kruidigheid en een
vleugje eiken

Legendary
Pinot Grigio – Banat, Roemenië
licht en fris met hinten van peer, abrikoos
en jasmijn

Carmen Isigne
Carmenère – Central Valley, Chili
biologisch, aroma’s van koffie, bittere chocolade,
kaneel en zwart olijf

Poderi dal Nespoli
Bombino – Romagna, Italië
biologisch, aroma’s van bloemen, perzik, citrus,
amandel en meloen, verfrissend

I Muri
Negroamaro – Puglia, Italië
zwoel en vol, geuren van bramen en cassis,
5 maanden eikenhout

False Bay
Chenin Blanc – Stellenbosch, Zuid-Afrika
biologisch, rijpe meloen, abrikoos en zoete
appel

Spier Estate
Shiraz – Stellenbosch, Zuid-Afrika
zwart fruit, rokerig, kruiden en specerijen,
10 maanden gerijpt in Frans eikenhout

rosé schenkwijn
Colline du Parc
Grenache/Cinsault – Languedoc, Frankrijk
biologisch, droog met frisse kersen in de smaak

per glas
per fles

5,50
27,50

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Antigos Vinho Verde
Loureiro – Minho, Portugal
fruitig en fris, limoen, grapefruit, vlierbloesem,
peer en appel

Weingut Leth
Blauer Zweigelt – Wagram, Oostenrijk
toegankelijk met geuren van kers en blauwe
bes, zachte tannines en een aardse toets

Lupi Reali Organico
Trebbiano – Abruzzo, Italië
biologisch, geuren van peer, lychee en appel
met kruiden als laurier en munt

Lupi Reali Organico
Montepulciano – Abruzzo, Italië
biologisch, frisse kersen, bramen, bessen,
kaneel en peper

Ycaro
Viognier – Central Valley, Chili
biologisch, frisse aroma’s van perzik en citrus,
vol en rond karakter

Territorio
Malbec – Salta, Argentinië
afkomstig van wijngaarden op 1.700 meter
hoogte, pruim, tabak, peper en een hint van
cacao

La Vilette
Chardonnay – Languedoc, Frankrijk
fruit als banaan en peer, geuren van toast,
vanille en gebrande noten dankzij de houtrijping

La Vilette
Cabernet Sauvignon – Languedoc, Frankrijk
cassis, kersen, zoethout, koffie, chocolade en
zachte tannines dankzij de houtrijping

per glas
per fles

6,50
32,50

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Mount Riley
Sauvignon Blanc – Marlborough, Nieuw-Zeeland
fris en aromatisch, indrukken van kruisbes,
citrus, passievrucht en een lange afdronk

Moroki
Pinot Noir – Marlborough, Nieuw-Zeeland
rijp en zwoel kersenfruit, framboos en braam,
kruiden en specerijen in de afdronk

Gottfried Lösserl
Grüner Veltliner – Kremstal, Oostenrijk
peer, groene appel, groene kruiden en
een typisch pepertje in de afdronk

Barone Ricasoli Chianti
Sangiovese – Toscane, Italië
geuren van zwarte thee, frisse kers, laurier en
chocolade

Knewitz
Riesling – Rheinhessen, Duitsland
minerale tonen, ziltig, citrus en steenfruit, lange
verfrissende finale

Neragora Ares
Mavrud/Merlot – Thracian Vallei, Bulgarije
biologisch, zwart fruit, kruidig en rokerig, zachte
tannines

Martín Códax
Albariño – Rias Baixas, Spanje
fris en sappig, groene appel, een vleugje citrus,
mineraal

Covila II Crianza
Tempranillo – Rioja, Spanje
vol en krachtig, rijp fruit, goed ondersteund door
12 maanden rijping in Amerikaans eikenhout

rosé schenkwijn
Chateau Saint Julien, 2017
Grenache/Syrah/Cinsault – Provence, Frankrijk
geuren van jong rood fruit, rozenbottel, citrus en
groene kruiden

dessertwijn

sherry/madeira

Domaine Astruc, 2016
Muscat – Limoux Frankrijk
elegante neus met een kern van muskus,
bloemig, citroen en perzik met een hint van
acacia, rijke frisse smaak
– glas 6,50

Oloroso Sherry, Bodegas Rey Fernando de
Castilla
Palomino – Jerez, Spanje
droog en vol met in het begin een zoetachtige
smaak
– glas 5,50

Tschida, Beerenauslese, 2013
Sauvignon Blanc – Neusiedlersee, Oostenrijk
sinaasappel, bloemen en rijpe vruchten, vol
van smaak maar wel verfrissend
– glas 7,50

PX sherry, Bodegas Rey Fernando de Castilla
Pedro Ximenez – Jerez, Spanje
geur van rozijnen, mokka en chocolade, smaak
is friszoet en honingachtig
– glas 5,50

Domaine Bousquet Dulce, 2017
Malbec – Mendoza, Argentinië
bramen, zwarte bessen, koffie, rijpe pruimen
en chocolade
– glas 6,50

Barbeito Madeira Rainwater Reserva, 5 years
Tinta Negra/Verdelho – Madeira, Portugal
medium dry, gerijpt door zonnewarmte, lekkere
balans tussen frisheid en restzoet
– glas 6,50

port
Niepoort, White Port
rijk en krachtig, lichtzoet, rozijnen, abrikoos
gedroogde appels en noten
– glas 4,95
Niepoort, Ruby Port
tonen van bramen, kersen en pruimen, zwoele
zoete smaak en een hint van chocolade
– glas 4,95
Niepoort, Tawny Port
gedroogd fruit, vijgen, karamel en krenten en
gebrande noten
– glas 4,95
Niepoort, Colheita, 2004
gebrande noten, gedroogd fruit, frisse zuren en
zwoele afdronk
– glas 7,50

witte wijn
Dom. Rimbault-Pineau, Pouilly-Fumé, 2015
Sauvignon Blanc – Loire, Frankrijk
biologisch, expressief, mineraal, grapefruit,
zuiver en fris
– fles 42,50

Domaine des Marnes Blanches, 2015
Chardonnay – Jura, Frankrijk
biologisch, frisse stijl met mooi geïntegreerd
hout, geuren van vanille en rijp fruit
– fles 40,00

Domaine Melaric, Saumur Billes de Roche, 2015
Chenin Blanc – Loire, Frankrijk
biologisch, tropisch fruit, honing, hooi, jasmijn,
frisse afdronk, 12 maanden gerijpt in eikenhout
en geen extra sulfiet toegevoegd
– fles 42,50

Lionel Osmin, Cami Salié Sec, 2015
Gros Manseng/Petit Manseng – Jurançon,
Frankrijk
aroma’s van exotisch fruit, abrikoos, citrus en
noten, droge en verfrissende afdronk
– fles 37,50

Stepahne Wantz, Grand Cru Zotzenberg, 2012
Sylvaner – Elzas, Frankrijk
biologisch, zuiver, fris en mineraal, wit fruit,
elegant en droog in de afdronk
– fles 40,00

Corps de Loup, Saint-Joseph, 2015
Roussanne/Marsanne – Rhône, Frankrijk
florale en minerale tonen, volle smaak en
een lange afdronk
– fles 45,00

Château Boyrein, 2014
Sauvignon Blanc/Sémillon – Bordeaux, Frankrijk
rijp, hints van abrikoos, frisse afdronk
– fles 35,00

Weingut Claes, Kabinett Trocken, 2015
Riesling – Mosel, Duitsland
zuiver met elegante zuren, mineraliteit en
steenvruchten
– fles 37,50

La Chablisienne, Chablis La Sereine, 2014
Chardonnay, Bourgogne, Frankrijk
citrus, geel fruit, kalk, mint en lichte hout toets
– glas 8,00 / fles 40,00
Domaine Yves Boyer-Martenot, 2015
Aligoté – Bourgogne, Frankrijk
biologisch, veel fris wit fruit, mooie zuren en
een intense afdronk
– fles 37,50
Estelle Philippe, Viré-Clessé, 2016
Chardonnay – Bourgogne, Frankrijk
biologisch, aroma’s van rijp fruit, hazelnoot en
eikenhout, volle afdronk met voldoende frisheid
– fles 42,50

Knewitz, Appenheimer, 2015
Weisser Burgunder – Rheinhessen, Duitsland
veel fruit, lichte houttoets, warm, uitbundig en
zwoel
– fles 35,00
Tokaj Classic Ltd., Betsek Grand Cru, 2015
Furmint – Tokaj, Hongarije
groene appel, rozen en kruidig rijke en vette
afdronk
– fles 45,00

Weingut Muhr van der Niepoort, P…….N,
2011
Grüner Veltliner/Riesling – Carnumtum, Oostenrijk
aroma’s van rijp tropisch fruit, kruiden en
specerijen, zeer lange en sappige afdronk
– fles 40,00
Azienda Agricola Russo, L’ Isoletta, 2016
Vermentino/Viognier – Toscane, Italië
kruidige neus, floraal, citrus en amandel
fris en zacht
– fles 35,00
Fuedo Ramaddini, Nassa Grillo, 2016
Grillo – Sicilië, Italië
bloemige geuren, citroengras en grapefruit, fris
met voldoende lengte
– fles 35,00
Valserrano Blanco, 2016
Viura/Malvasia – Rioja, Spanje
fris wit fruit, wat anijs en tonen van eikenhout
– glas 7,00 / fles 35,00
Dido, 2015
Macabeu/Garnarxa/Cartoixà – Montsant, Spanje
biologisch, spannend met veel rijkdom en
aroma’s van citrus, peer en noten
– fles 45,00

Mullineux White, Old Vines, 2016
Chenin Blanc/Grenache/Viognier/Clairette/
Semillion – Swartland, Zuid-Afrika
biologisch, breed en krachtig, geuren van citrus,
peer, amandel en specerijen, 11 maanden
gerijpt in Frans eiken
– fles 42,50
Newton Johnsen, Résonance, 2017
Sauvignon Blanc/Semillion – Hemel en Aarde,
Zuid-Afrika
biologisch, spannend en complex, fris fruit,
mineralig en een vleugje vanille
– fles 37,50
Bogle Vineyards, 2016
Chardonnay – Californië, Verenigde Staten
biologisch, geuren van appel, citrus en ananas
romig en krachtig qua smaak door 9 maanden
houtrijping
– glas 7,50 / fles 37,50
Apostelhoeve, 2017
Auxerrois – Limburg, Nederland
rijpe peer en appel, een klein zoetje en zachte
zuren in de afdronk
– fles 37,50

Condesa Eyla Barrica, 2017
Verdejo – Rueda, Spanje
bijzondere combinatie tussen de frisheid van de
Verdejo druiven en de rijpere smaken dankzij de
rijping in eikenhout
– fles 35,00
Quinta da Lomba, Conciso Dão Branco, 2015
Bical/Encruzado/Malvasia – Dão, Portugal
wit fruit, aromatische kruiden, subtiele tonen van
20 maanden rijping in eikenhout
– fles 42,50

zin in iets speciaals
Vraag naar de mogelijkheden per glas

rode wijn
Domaine Yves Boyer-Martenot, 2015
Pinot Noir – Bourgogne, Frankrijk
verfijnd, licht rood fruit en soepele tannines
12 maanden eikenhout
– fles 40,00
Chateau de Lisennes, Cuvée Prestige, 2010
Merlot/Cabernet Franc – Bordeaux, Frankrijk
biologisch, aroma’s van zwart fruit, koffie, cacao en
vanille, 12 maanden rijping in eikenhout
– fles 37,50
Teyssier, Saint-Emillion Grand Cru, 2015
Merlot/Cabernet Franc – Bordeaux, Frankrijk
veel fruit en kruiden, krachtig maar wel verfijnd
– halve fles (375ml) 25,00
Chateau Barouillet, 2016
Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon/Malbec/
Merlot – Bergerac, Frankrijk
biologisch, zwart fruit, kruiden en specerijen,
geen hout opvoeding, geen extra sulfiet
– fles 35,00
Jean-Luc Colombo, Crozes Hermitage, 2016
Syrah – Rhône, Frankrijk
biologisch, zwarte bessen, kersen fruit, klein
pepertje, zachte tannines, 15 maanden rijping in
eikenhout
– fles 45,00
Domaine Saint-Cyr, La Galoche, 2016
Gamay – Beaujolais, Frankrijk
Vin Naturel, fris, geuren van aardbei, framboos,
rabarber en kers, klein deel rijpt in houten vaten
– fles 35,00
Astrolabe Malbec, 2014
Malbec – Sud-Ouest, Frankrijk
complexe en stoer, uit Cahors, zwarte bessen,
drop, vanille, stevige smaak, zachte tannines
– glas 7,00 / fles 35,00

Conte di Campanio Riserva, 2014
Primitivo – Puglia, Italië
paars rode kleur, complexe aroma’s van rijp
zwart fruit, koffie en vanille, 12 maanden
eikenhout
– fles 35,00
Tua Rita, Palazzetto, 2015
Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Merlot/
Syrah – Toscane, Italië
biologisch, veel kersen, frisse aanzet en
ingetogen houttonen van de 3 maanden
houtrijping in oude houten vaten
– fles 37,50
Fontanafredda Barolo, Serralunga, 2013
Nebbiolo – Piemonte, Italië
intense geur, mooi krachtig, kruiden, rozen en
kreupelhout, aards, truffel en laurier, rijping in
grote houten vaten voor 2 jaar
– halve liter fles (500ml) 37,50
Weingut Michel, Alte Reben, 2014
Spätburgunder – Baden, Duitsland
biologisch, kers, braam, paddenstoel, gerijpt op
oude houten vaten voor meer complexiteit
– fles 40,00
Weingut Muhr van der Niepoort, 2015
Blaufränkisch – Carnumtum, Oostenrijk
biologisch, zacht zwart fruit en laurier, finesse
en elegantie
– fles 37,50
Valserrano, Reserva, 2013
Tempranillio/Graciano – Rioja, Spanje
kruidig, vanille, eikenhout en zwarte bessen,
24 maanden gerijpt in Frans/Amerikaans eiken
– fles 40,00

Venta d’Aubert, Ventus, 2013
Cabernet Sauvignon/Garnacha/Merlot/
Monastrell/Syrah/Cabernet Franc –
Baja Aragón, Spanje
biologisch, aroma’s van vers rood fruit, kaneel,
vanille en kruidnagel, rijpe tannines
– glas 7,50 / fles 37,50
Quinta de Baixo, Lagar de Baixo, 2015
Baga – Bairrada, Portugal
fris en licht rood, aroma’s van kers, blauwe bes
en framboos, zachte tannines, iets aardse toets
– fles 40,00
De Toren ‘Z’, 2014
Merlot/Cabernet Sauvignon/Malbec/Cabernet
Franc/Petit Verdot – Stellenbosch, Zuid-Afrika
rozenbottel, pruim en braam, kaneel en rood
fruit, biologisch, 12 maanden rijping in eikenhout
– fles 50,00
De Toren, Fusion V, 2013
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Malbec/
Merlot/Petit Verdot – Stellenbosch, Zuid-Afrika
biologisch, diep rood met geuren van cassis,
bramen, koffie en cederhout
– halve fles (375ml) 35,00

Neudorf, Tom’s Block, 2014
Pinot Noir – Nelson, Nieuw Zeeland
biologisch, geuren van zwarte bes, cassis en
aardbei met een frisse afdronk
– fles 45,00
Rolf Binder, Riedl Vines, 2015
Shiraz – Barossa Valley, Australië
krachtig maar elegant met aroma’s van donker
fruit, specerijen, cacao en zelfs truffel
– fles 45,00
Brazin, 2015
Zinfandel – Lodi, Californië, Amerika
rijpe vruchten, veel smaak, zwoel, krachtpatser
– glas 7,00 / fles 35,00
Pura Fe by Antiyal, 2015
Cabernet Sauvignon – Maipo Valley, Chili
bio-dynamisch, krachtige aroma’s van bramen,
vijg, chocolade, zwarte olijf en mooie tannines
– fles 40,00
Château Musar, 2006
Cabernet Sauvignon/Carignan/Cinsault –
Bekaa Valley, Libanon
krachtig, goede tannines, aangenaam zuurtje
– fles 47,50

Grangehurst, 2008
Pinotage/Cabernet Sauvignon – Stellenbosch,
Zuid-Afrika
karaktervol met aroma’s van rood en zwart fruit,
pruim en specerijen, 20 maanden rijping in
Frans en Amerikaans eiken
– fles 40,00

Hof van Twente, Seuterie rood, 2014
Pinotin/Cabertin/Regent – Bentelo, Nederland
vol en kruidig, vanille en laurier, 10 maanden
hout rijping
– fles 37,50

Newton Johnson Full Stop Rock, 2015
Syrah/Grenache/Mourvedre – Hemel en Aarde,
Zuid-Afrika
biologisch, zwart fruit, kruiden specerijen en
zachte afdronk
– fles 37,50

zin in iets speciaals
Vraag naar de mogelijkheden per glas

bier van de tap

water

De Leckere Pilsner
2,95
karakteristiek volmout
De Leckere Witte Vrouwen
3,95
verfrissend, op basis van witbier en Weizen
Neude Goud
4,50
blond met geuren van citrus en hop

Bru mineraalwater, 750ml
Spa rood

bier van de fles
De Leckere Razende Swaen
vol donkerblond met een krachtige smaak
De Leckere Lichte Gaard
licht en zomers met slechts 3,4% alcohol
Lefebvre Hopus
zwaar, fusie tussen ‘hop en werk’
Lefebvre Barbar
blond van hoge gisting met honing

4,25
4,25

fris en sap
Coca Cola
Coca Cola Zero
Ice Tea
Tonic
Orangina
Schulp appelsap
Schulp perensap
Schulp appelvlierbessap

2,50
2,50
3,00
3,00
3,25
3,25
3,25
3,25

4,75
4,75

in de mix
P&T
verfrissende witte port met tonic,
geserveerd met ijs, citroen en munt

4,50
2,50

6,75

koffie en thee
onze koffie komt van ‘30 ml espresso’
en is fair trade en biologisch
koffie
cappuccino
espresso
koffie verkeerd
thee
verse muntthee

2,50
2,75
2,50
2,50
2,50
3,00

alcoholarm
Pasdutout
Airen/Chardonnay/Ungi-Blanc – Provence,
Frankrijk
frisse witte fruitige wijn met een mooie bubbel
– flesje 6,75
Jever Fun
Duitsland
bier, echte dorstlesser, fris en kruidig
– flesje 3,25

