Borrelen
Bitterballen | 10 stuks
Gemengde snacks | 8 stuks
Mini loempia’s | 12 stuks
Tomaat-mozzarella kroketjes | 8 stuks
Chickenwings | 8 stuks met BBQ saus
Brood | met diverse dips
Nacho’s uit de oven | kaas • guacamole • zure room • salsa
+ pulled chicken
+ gehakt
Borrelplank Goesting

6,50
7,50
7,00
8,00
7,00
3,50
8,50
2.25
1.25
9,50 p.p.

verrassing van de chef • minimaal 2 personen

Kindergerechten
VOOR ONZE KLEINE GASTEN
Frietjes met kroket
Frietjes met frikandel
Frietjes met kipnuggets
Frietjes met spareribs
Pannenkoek naturel
Pannenkoek spek
met poedersuiker en/of stroop

6,75
6,75
6,75
10,75
5,75
6,75

Witte wijn
Camina Verdejo - Viura
21,75

Rueda, Spanje

4,50 p.glas

Deze frisdroge, levendige wijn nodigt uit tot een volgende slok.
Aangenaam, toegankelijk en ideaal als aperitief, maar door
zijn sappige, speelse zuren en citrusfruit ook uitstekend te
combineren bij diverse (voor)gerechten.

Lirico - Sauvignon
21,25

Loire, Frankrijk

4,50 p.glas

Een heerlijke Sauvignon Blanc. Meteen te herkennen aan zijn
karakteristieke aroma. Veel tropisch fruit, een goede complexiteit
en toch fris. Een aanrader bij salade met (geiten)kaas en lichte
kip-gerechten.

24,75

Terre del Noce - Pinot Grigio
Dolomiti, Italië

4,75 p.glas

Een verassend sappige smaak met citrus, appel en een
bloemetjesaroma. Lichtvoetig, elegant en fris.

27,50

Les Bertholets- Chardonnay Reserve
Limoux, Frankrijk

Deze verleidelijke Chardonnay is op moderne wijze gemaakt met
een korte periode houtrijping. Na het frisse fruit van de aandronk
volgt onmiskenbaar (maar heel ingetogen) het vanille, het licht
mollige en de geroosterde toast van de Chardonnay.

Wit & rosé wijn
19,50

Pasqua Chardonnay
Puglia, Italië

4,00 p.glas

Pasqua Chardonnay Puglia is fris, fruitig, mild en makkelijk te
drinken. Deze witte wijn is rond en heeft de romigheid en de
zwoele tonen te danken aan de Chardonnay druiven (die niet
gelagerd zijn op hout). De wijn is vol en heeft een opwekkende
afdronk.

Caillou Rose
23,50

Comte tolosan, Frankrijk

4,50 p.glas

Een heldere licht roze kleur. In de neus besjes, frambozen. Ook
in de smaak veel rood fruit en een levendige zuurgraad. Een fijne
rosé die niet alleen in de zomer lekker is.

21,50

Couperin Rose d’Anjou
Loire, Frankrijk

4,00 p.glas

Couperin Rose d’Anjou is een Franse rosé. Zachtroze van kleur
met een bloemig bouquet zorgen voor een smaak van zomerfruit
zoals aardbeien, kersen, bessen, niet te zoet, met voldoende pit
en lekker fris.

Estandon Héritage Provence rosé
26,50

Provence, Frankrijk

4,90 p.glas

Onmiskenbaar rosé uit de Provence. De kleur is zoals je mag
verwachten, helder en verfijnd zalmroze. Een sierlijke, delicate
geur met de frisheid van perzik, het vrolijke van frambozen en
aardbeien en de pit van een klein pepertje. Droog, fris en intens.

Rode wijn
22,75

Parlez-vous? - Malbec
Languedoc, Frankrijk

4,75 p.glas

Paarsrood van kleur. Zwoel in de neus met veel zwart fruit
(zwarte bes, bosbes en braam). Kruidig, zacht in de mond, milde
zuren en ﬁ jne tannine met een erg plezierige afdronk!

24,50

Terre del Noce - Merlot
Dolomiti, Italië

Diep donker-rode kleur. In de geur zwarte kersen, wat kruidigheid
en drop. De smaak is soepel en vol met veel fruit en een klein
bittertje. Merlot zoals Merlot bedoeld is.

26,50

Covilla II - Crianza
Rioja, Spanje

Een intense robijnrode kleur. In de geur elementen van roodfruit
en een zekere kruidigheid. De smaak is vol en krachtig, waarbij
het fruit goed wordt ondersteund door de invloed van het
eikenhout. De lange afdronk maakt van deze Rioja een topper!

29,50

Kaiken Reserva - Cabernet Sauvignon
Argentinië

De wijn komt waanzinnig mooi vol en rond over, prettig verpakte
tannine’s afgerond met uitgebalanceerde frisheid. Wow, wat een
levendige wijn met veel power, en een afdronk waar we verwend
worden met tinten van donker fruit, vanille en tabak.

