DELICATESSEN
CAVA 7,0
CHAMPAGNE 15,5
VERDEJO Rueda
geurig - fruitig 5,5
CHARDONNAY • Pays d’Oc
romig - eiken 6,5
SAUVIGNON BL. • Pfalz
fris - stuivend - kruisbes 7,0
VIOGNIER (BIO) • Valencia
aromatisch - steenvrucht 7,5
ALBARIÑO • Rías Baixas
fris - aromatisch - ziltig 8,0
CHENIN BLANC • Tulbagh
rond - tropisch - licht eiken 8,5
CHARDONNAY • Limoux,
complex - intens - eiken 9,0
MARSANNE • Noord-Rhone
zwoel - rijp - kruidig 9,0
LANGUEDOC ROSÉ
licht - fruitig - aardbei 5,5
PROVENCE ROSÉ (BIO)
verfijnd - complex - kruidig 8,5
SYRAH • Pays d’Oc
zwart fruit - droppig 5,5
PRIMITIVO (BIO) • Puglia
doorstoofd - pruimen - tabak 6,5
TEMPRANILLO • Rioja
rijp - vanille - nieuw eiken 7,5
PINOT NR - GAMAY • Loire
licht - veel fruit - aards 8,0
GRENACHE (BIO) • Zuid-Rhone
verfijnd - zacht - kruidig 8,5
SANGIOVESE • Romagna
klassiek - 24 maanden eiken 9,0

om te delen of als extra voorgerecht

RILLETTES

9,5

PATÉ MAISON

10,0

boterzacht smeersel van in ganzenvet
gekonfijt gevogelte, met cornichons
paté van het moment

OEUFS MAYONNAISE

6 STUKS

11,5

gekookte en gehalveerde eitjes,
met een zachte maggi-mayonaise, cress
en julienne van gerookte eendenborst

MARGALET PAPILLON (v)

13,5

CAMEMBERT FLAMBÉ (v)

10,5

CHIPS ‘BRUNO’ (v)

6,5

heerlijk aromatisch kaasje uit de oven
met een krokant suikerlaagje
en pesto van walnoot en granaatappel
warme camembert,
aan tafel geflambeerd

truffelchips met hazelnootmayonaise

NEMS DE CANARD

6 STUKS

15,5

BITTERBALLEN

6 STUKS

19,0

OEUFS CREVETTES

6 STUKS

14,5

pekingeend in filodeeg, op suikersla
met hoisinmayonaise en zoetzure uitjes

ambachtelijke rundvleesbitterballen
volgens eigen recept, met maggi-mayonaise

gekookte en gehalveerde eitjes met
cocktailmayonaise, sjalotjes
en Hollandse garnaal
-supplement van 10 gram kaviaar

OESTERS

Geay oesters

KAVIAAR

3 STUKS

+25
11,5
85

House of Caviar, 50 gram
met oeufs mayonnaise, blinis en zure room

