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Gerechten/ Dishes 

- Brood met boter en olijfolie 
€4.00 

 
- Gnocchi, Parmezaan, pijnboompitten, spinazie 

Gnocchi, Parmesan, pine nuts, spinach 
             € 9.50 

- Pulpo, bosui, bbq- knoflook foam  
Octopus, spring onions, bbq garlic foam  

              € 9.50 

- Vega taco, tofu in tres chilie, avocado, rode ui, groene 
paprika, creme fraiche 
Vegetarian taco, tofu in tres chilie, avocado, red onion, green 
pepper, creme fraiche 
€9.50 
 

- Spareribs Sweet & spicy 
€ 8.50  
 

- Buikspek, bloemkool, bundelzwam, sjalot 
Pork belly, cauliflower, bundle fungus, shallots 
€ 9.50 

 

 

 
 

- Doperwtjes, haloumi, knolselderij, codium, dragon 
Green peas, haloumi. celeriac, codium, tarragon 
€ 9.50 

- Hele artisjok, limoendressing, mayonaise 
Whole artisjok, limedressing, mayonnaise 
€6.50 

- Aubergine, hummus, granaatappel, fetta  
Eggplant, hummus, pomegranate, fetta 
€ 9.50 

- Kip piri piri, friet  
Chicken piri piri, fries  
€ 14.50 

- The perfect cote de boeuf on the green egg 
€ 50,- 

- Hele zeebaars 

Whole seabass 
€30,- 

Dessert 
- Claudio’s favoriete Choco on choco crumble gevuld met 

liquide chocolade 
Claudio’s favorite Choco on Choco crumble filled with liquid 
chocolate 
€ 5.00 

- Aardbeien, vanille ijs, sponge cake 
Strawberries, vanilla ice cream, sponge cake 
€7.00 
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Rose 

 

Pinot Grigio Blush Via Nova Veneto Italië € 4.50 € 24.- 

Zalmroze van kleur en fris, droog van smaak perfecte balans tussen citrus en fruitige 

bessen 

 

Les Domaniers Rose Ott Selection Cotes de Provence Frankrijk € 45.- 

Prachtige lichte droge rose van het fameuze rose huis Ott 

 

 

Rood 

 

Merlot Tolva Colchagua Valle central Chili € 4.50 € 24.- 

Een kruidige neus van rood fruit, karamel en vanille, zacht en smaakvol 

 

Cabernet sauvignon Tolva Colchagua Valle central, Chili € 4.50 € 24.- 

Een mooie geur van rijpe fruit een wijn met een lange afdronk 

 

Syrah- Cinsault- Mourvedre - Grenache, Marvelous € 37.- 

Western Cape Zuid-Afrika, Kruidig en geconcentreerd van smaak met tonen van donker 

fruit maar toch frisse afdronk 

 

Nero d'Avola - Lance IGP Sicilië Italië   € 33.- 

Prachtige krachtige wijn met een mooie volle maar plezierige afdronk 

 

Pinot Noir - Deakin Estate, Australië € 38.- 

Geuren van vers rood fruit en aardse tonen mooie lange afdronk met smaken van kers 

en kaneel 

 

Carmenere Santa Helena Gran Reserva € 40.-  

Valle del Rappel Chili Krachtige wijn van typische Chileense druif Carmenere afdronk is 

elegant 

 

Chateau Louvie, Grand Cru, Bordeaux Frankrijk € 54.- 

Mooie vol van smaak met lange elegante afdronk van tophuis uit de Bordeaux 

 

 

Dessertwijn 

 

Heaven on Earth, Organic & Fairtrade, Zuid Afrika  € 5.50 € 55.- 

Mooie dessertwijn, Muscat d’Alexandrie, heerlijk bij desserts 

 

 

La Cave de I'Abbe Rous Blanc Cornet & Cie Banyuls Frankrijk €5.50 € 55.- 

De ideale witte dessertwijn uit Banyuls heerlijk bij desserts 



 
 

 

Bubbels 

 
Cava Mont Marcal, Brut Reserva Vintage  € 6.- € 30.- 

Mooie mousse met tonen van exotisch fruit en appel 

 

Champagne Deutz Brut Classic Frankrijk € 12.- € 76 

Prachtige fijne aangename mousse met een fruitige afdronk  

 

 

 

Wit 

 

 

Chardonnay Tolva  Colchagua Valle central, Chili € 4.50 € 24.- 

Goud achtige stro kleur, geur van rijpe banaan, fris en tintelend 

 

Chenin Blanc Indaba Western Cape Zuid-Afrika € 4.50 € 24.- 

Mooie tonen van ananas, honing en rijpe appel, fris van smaak 

 

Sauvignon Blanc Tolva Colchagua Valle central, Chili € 4.50 € 24.- 

Een explosie van mandarijn en grapefruit, tropisch fruit 

 

Pinot Grigio Zuccolo Grave del Friuli Italië € 30.- 

Een wijn gewaardeerd om zijn milde maar meeslepende boeket 

 

Sauvignon Blanc The Fishwives Club Constantia Zuid-Afrika € 29.- 

Mooie tropische geuren van ananas en limoen, frisse fruitige smaak 

 

Tokaji Dry Chateau Dereszla Hongarije € 38.- 

Frisse fruitige wijn met aroma's van citrus -appel en amandelen 

 

Wente Morning Fog Chardonnay, California USA € 51.- 

smaakt naar appel, getoast brood, boter en subtiel hout. Het is een mondvullende wijn 

met een lange afdronk 

 

Vers Cras Pouilly-Fuissé, Bourgogne Frankrijk € 58.- 

Volle droge Chardonnay, een harmonieuze wijn met aroma’s van citroen, grapefruit, 

hazelnoot en geroosterde amandelen. 


