Soepen
Soep van tuinerwtjes en appel

€ 5,50

Geserveerd over gebakken tarbot, afgemaakt met bacon crunch
Soep van witte asperges

€ 4,95

Geserveerd over gegrilde groene asperges met huisgemaakte desem-croutons
Pittige soep van geroosterde paprika's

€ 4,95

Geserveerd met crème fraich en huisgemaakte desem-croutons

Voorgerechten
Carpaccio van tonijn

€ 12,95

Geserveerd met rilette van kalf, oosterse salade en huisgemaakte sesam-mayonaise
Carpaccio van Iers kogelbiefstuk

€ 10,95

Geserveerd met tomaat-bacon-uien jam, oude kaas en zomerse pessodressing
Gegrilde gamba's

€ 9,95

Geserveerd met frisse risotto en bisque
Zacht gegaarde Iberico
Geserveerd op een gestoomd broodje met oosterse salade

€ 9,95

Hoofdgerechten
Kreeft van de grill

€ 27,95

Geserveerd met groenten van de grill, romige pasta en botersaus
Vis van de dag

€ 24,95

In korstje van biltong, geserveerd met puree van rode linzen, citrus-chutney
en hollandaise saus
Eendenborst

€ 19,95

Geserveerd met sinaasappelvenkelsalade, venkelpuree, sjalottenjus en
veenbesjescompote
Lamshaas

€ 23,95

Geserveerd met zacht gegaarde lamsnek, puree van pastinaak, gewokte wilde
spinazie en honing-rozemarijn saus
Gegrilde steak van het Creekstone rund

€ 24,95

Geserveerd met paddenstoelen loempia en saus van gegrilde paprika
Zomers pasteitje

€ 17,95

Gevuld met een romige Thaise groenten curry

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met salade en 'frieten van Zwier'

Nagerechten
Gebakken cheesecake

€ 7,95

Geserveerd met rood fruit en slagroom
Frisse vanille-citroen shake met wodka

€ 6,95

Geserveerd met marshmallow van drop en amandelkrul
Pavlova

€ 7,95

Geserveerd met tropisch fruit, yoghurt ijs en slagroom
Sorbet
Vers fruit, 3 soorten ijs, bubbeltjes en slagroom

€ 6,95

Wijnkaart

Mousserend
Clos Amador Brut Reserva Delicat (glas: € 4,95, fles: € 26)
Een aangenaam droge Cava met elegante belletjes. Fruitig en fris met een groengele kleur met gouden reflecties. Aroma’s van citrusfruit en
groene appel en een hint van gerijpt wit (perzik) fruit.

Wit
Elevado Sauvignon Blanc / Chardonnay (glas: € 3,95, fles: € 21)
Een romige en toch frisse, mild droge witte wijn met o.a. aroma's van citrus en wit fruit.

Santiago 1541 Chardonnay (glas: € 3,95, fles: € 21)
De wijn heeft een mooie bleke kleur met gouden tinten en tonen van rijp fruit. Is fris en heeft een goede balans.

Laurent Miquel l'Artisan Grenache Blanc (glas: € 4,95, fles: € 26)
Deze Grenache Blanc is lekker fris met aroma's van grapefruit, limoen, meloen en caramel. De afdronk houdt lang aan en is mooi zacht.

Villa Trasqua Trastella Vermentino (glas: € 4,95, fles: € 26)
Heldere stro-gele kleur met groene tinten. Intens aroma van vers fruit met citrus en witte bloemen. In de mond is de wijn fris en fruitig, met
wat zuren en een gebalanceerde smaak die eindigt in een milde, florale afdronk.

Rose
Elevado Rosé (glas: € 3,95, fles: € 21)
Delicaat geurende rosé met aroma's van rood fruit als kersen en pruimen, bloemetjes en rozen. De smaak is sappig en boordevol rood
fruit. Opwekkende en verfrissende finale.

Château Cazal Viel Rosé (glas: € 4,95, fles: € 26)
Een zachtroze rosé met een frisse, stuivende neus van licht rood fruit. Droge, strakke wijn met tonen van rijp fruit en kruiden. Verfrissende
balans in fruit en zuren.

Rood
Elevado Malbec / Merlot (glas: € 3,95, fles: € 21)
Dit is een mooie, volle en fruitige rode wijn met aroma's van zwart fruit en pruimen. Deze populaire wijn heeft een mooie zachte structuur.

Principe de Viana Crianza (glas: € 3,95, fles: € 21)
Robijnrode kleur. Heerlijke aroma's van cassis, rijpe zwarte kersen en vijgen. Daarnaast een hint van vanille en kokosnoot, verkregen door
de rijping in eikenhouten vaten. Ideaal bij groenten, rood vlees, wildgerechten en belegen kazen.

Errázuriz Estate Series Carmenère (glas: € 4,95, fles: € 26)
Errazuriz Estate Carmenère heeft een dieprode kersenkleur en paarse tinten. Aroma's van zwart fruit, zoals bosvruchten en vijgen. Ook zijn
er kruidige tonen te herken van nootmuskaat en peper. De wijn heeft een frisse zuurgraad. Een prachtige wijn met een lange afdronk.

Laurent Miquel Nord-Sud Syrah (glas: € 4,95, fles: € 26)
Diepe rood-paarse kleur. In de neus is deze wijn intens, aroma's van kruiden, peper en rijp fruit. De smaak is goed gestructureerd, rijk en er
heerst een mooie balans tussen de tannines en een lange finale.

Villa Trasqua Traluna Sangiovese (glas: € 4,95, fles: € 26)
Levendige, robijnrode kleur met tinten van violet. Aroma van rijpe rode en zwarte kersen met een lichte toets van kruiden en cacao. In de
smaak fruitig en vriendelijk, met zachte tannine en een licht zuurtje. Goed in balans, met een mooie body en een licht rokerige afdronk.

Errázuriz Estate Series Pinot Noir (glas: € 4,95, fles: € 26)
Robijnrode kleur. Aroma's van rood fruit, zoals aardbeien en kersen, samen met subtiele hints van rozenbottel. Een sappige, frisse rode wijn
met een lange en aanhoudende afdronk van rood fruit en geroosterd brood.

Dessert
Moscato Camoli Vino Spumante (glas: € 3,95, fles: € 21)
Een sprankelende wijn, verkregen na een zorgvuldige selectie van de Moscato druiven. De wijn heeft een klein zoetje. Lichte strogele kleur.
Heerlijke geuren en een verfijnde mousse. De belletjes blijven lang in het glas.

Muscat de Rivesaltes Blanc (37,5 cl.) (wit) (glas: € 4,95, fles: € 26)
Frisse, zoete witte wijn met heerlijke aroma’s van citrusvruchten, exotische vruchten, perzik en abrikoos. Zeer complex, zonder log te
worden. De wijn blijft aantrekkelijk en heeft een hele fraaie, rijke smaak.

Rivesaltes Grenat Rouge (37,5 cl.) (rood) (glas: € 4,95, fles: € 26)
Intense aroma’s van wilde aardbeien en rood fruit. Elegante stijl.

Rivesaltes Ambré (37,5 cl.) (amber) (glas: € 4,95, fles: € 26)
Aroma’s van gedroogd fruit en hazelnoot. In de smaak herkent men walnoten, rozijnen en dadels. Prachtige verfijnde smaak. Niet echt
zoet, eerder heel rijp.

