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KERSTMENU

 € 50,00 per persoon, all-in

 
Cava of Champagne (+€ 10,00)

met 3 warme hapjes

***

Bloemkoolsoep met grijze garnalen

***

Kabeljauwfilet met groene pestosaus 

op een bedje van spinazie 

en passende witte wijn 

***

Kippenfilet met Gloriusham en suprèmesaus

met kroketten

en passende rode wijn 

***

Kerstbûche

 

NIEUWJAARSMENU

 € 65,00 per persoon, all-in

 
Cava of Champagne (+€ 10,00)

met 3 warme hapjes 

***

Boschampignonsoep

***

Gebakken coquilles met fijne groentjes 

en passende witte wijn 

***

Gemarineerd varkenshaasje op grootmoeders wijze

of

Hertekalffilet met een roomsausje

wintergroentjes en gratinaardappelen

en passende rode wijn 

***

Eindejaarsgebak

 



TAPAS

&

CHEESE

&WINE

Zorgenloos
proeven & genieten

Wij noteren graag uw
bestel l ing voor de kerstdagen

vóór 17/12 en voor de
nieuwjaarsdagen vóór 24/12

OPENINGSUREN TIJDENS DE
EINDEJAARSPERIODE

Vri jdag 24/12 en 31/12:
open van 7 :00-12:15 en 

14:00-16:30
Zaterdag 25/12 en 1/1 :

open van 8:30-12:15
Zondag 26/12 en 2/1 :  

open van 7 :00-12:15

BABBEL & KNABBEL

 
DELUXE TAPASBOX

€ 12,95 pp (min. 2pers)
 

Tapenade, oliviana ensalada, gedroogde ham, pain flandrien,

coppa, appelpaté, carcasseworst, fuet met kaas en nootjes,

tapassalami, olijven, diverse bruchetta’s, brie met honing en granola

 

FEESTELIJKE TAPASBOX 

€ 9,95 pp (2/4/6 pers)
 

Tapassalami, gerookte ham, paté van het huis, hoofdvlees, rillette,

ovengebakken spek, coppa aangevuld met diverse kaasblokjes

 

VEGGIE TAPASBOX 

€ 12,95 pp (min. 2 pers)
 

Koude groentjes met Dukah, opgevulde champignons,olijven,

mozzarellabolletjes, zongedroogde tomaatjes, notenmix, ensalada

oliviana, toastjes, tomatenbrood

 
Assortiment warme hapjes 3st pp: € 5,70 pp

 
Ruime keuze aan bubbels, gin of alcoholvrije cocktails

in onze wijnboetiek!
 

 

KAAS & WIJN

 
Kaas en wijn, onze specialiteit: dat proef je!

Dé specialist in de streek voor verfijnde fermierkazen!

Onze kaasplanken worden samengesteld uit een uitgelezen assortiment

rijpe en fijne kazen (250g/pers.) en worden verzorgd afgewerkt met

vijgenbrood, fruit, notenmix en ambachtelijke confituur.

 

    KAASWANDELING met ruim assortiment broodjes en 

begeleidende kaaskaart!    

€ 16,95 pp

WIJNTIP: L. Douchy Pinot Noir € 7,95

 

 

KAASRACLETTE DELUXE met 4 soorten kaas en 4 soorten vlees,

aardappeltjes in de pel, uitjes, augurkjes en zongedroogde

tomaatjes

€ 13,95 pp

WIJNTIP: Leth St. Laurent € 11,95

 

 

KAASFONDUE: lekkere suggestie ambachtelijke kazen voor een

deluxe kaasfondue 

(winkelprijs)

WIJNTIP: Glenwood sauvignon/semillon € 10,95


