
 



 

huiswijnen

Op dit moment serveren wij wisselende huiswijnen, 
vraag ons personeel naar de mogelijkheden!

OPEN WIJNEn

Witte wijnen  

Huiswijn 4.80/24.00

Open wijn 5.50/24.50 v.a.

Rode wijnen  

Huiswijn 4.80/24.00

Open wijn 5.50/24.50 v.a.

Rosé wijnen  

Huiswijn 5.50/27.50

BUBBELS &  CHAMPAGNES  

Cava glas 5.50/fles 30.50

Ruinart blanc des blancs 119.50

Veuve Brut rosé 88.50 

Veuve Clicquot brut 78.50   

Voor groepen biedt ons evenementenbureau 

Bossche Locals tal van mogelijkheden. 

Bekijk de website voor meer informatie. 

Vragen? Bel gerust naar 073-3035700

exclusief voor groepen



 

Mojito* 8.50
carta oro, angostura

Mojito XL* 13.50
carta oro, angostura

Pornstar martini* 9.50
wodka, passievrucht, vanille

Espresso martini 7.50
wodka, espresso, kahlûa

Appel amaretto sour 7.50
amaretto, appel, citroen

Moscow mule* 9.50
wodka, cointreau, ginger beer

starlino rose spritz 6.50
rose vermouth, cava, grapefruit

aperol spritz 6.50
aperol, cava, sinaasappel

hugo spritz 6.50
vlierbloesemsiroop, cava, verse munt

limoncello spritz 6.50
limoncello, cava, citroen

*ook alcoholvrij te bestellen

cocktails



 

gin tonics

hendricks 10.50
komkommer, limoen

Bombay bramble 10.50
limoen

tangueray no.10 9.50
sinaasappel, komkommer

seedlip garden 108 non-alcoholic 8.50
citroen, komkommer

* + special tonic water meerprijs 2.00

In Frankrijk is dit hét moment voor een lekkere borrel met 

hapjes. Wij serveren je voor heerlijke wijnen met een typisch 

Frans borrelplateau.

apres midi   34,50

Reserveer 24 uur voorafgaande aan je bezoek!

Geniet samen van een uitgebreide selectie zoete en hartige 

lekkernijen. Naast deze hapjes serveren wij jullie onbeperkt 

de mooiste soorten ‘Dammann Tea’, die sinds 1692 

gebruikt worden in Parijs. 

HIGH TEA   24,50

Reserveer 24 uur voorafgaande aan je bezoek!



 

Oesters met frambozen-azijn en citroen, 6 stuks

Oesters gegratineerd met champagne hollandaise, 4 stuks

Brioche steak tartaar, 2 stuks

Mini croque monsieur met truffel, 2 stuks

Macarons met bloedworst en sauternesgel, 2 stuks

Rilettes van eend met roze peper en croutons

Paté en croûte van eend met zoetzure groenten en uiencompote

Vers gesneden Bayonneham, 13 maanden gerijpt 

Zuurdesembrood met gezouten roomboter en makreeldip

Kroketjes 6 stuks, keuze uit: garnalen, geitenkaas of draadjesvlees

19.50

18.50

8.50

7.50

5.00

8.50

9.50

10.50

5.00

7.50

barfood

Bitterballen 8 stuks     7.50                                         bitterballen 14 stuks

Gambakroketjes met remouladesaus, 8 stuks

Vegan bitterballen met mosterd, 8 stuks

Rendangkroketjes met kerriemayonaise, 8 stuks

Truffelkroketjes met truffelmayonaise, 8 stuks

Nuggets met spicy dip, 8 stuks 

Boerenbrood met kerriemayonaise

Nacho’s met Cheddar, salsa, guacamole en crème fraîche

10.50

9.50
7.50
9.50
9.50
8.50
5.00
9.50

borrelbites

12.00 tot 22.00 uur

12.00 tot 01.00 uur

Côte plateau met rillettes, paté, charcuterie en brood    17.50



 

restaurantweek

De gehele maand september kun je voor €47,50 genieten  van een luxe vijf-gangen 
diner in Parijse stijl. Ook is het mogelijk te komen lunchen voor €31,50.

KRAB
avocado, tomaat, basilicumolie

BISQUE
krab, rouille, crouton

kabeljauw
met pastinaak, paddenstoelen en truffel beurre blanc

BAVette
grain-fed, pommes-anna, bearnaisesaus

creme brulee 
klassiek frans, met vanille

Voor €35,50 per persoon is het menu uit te breiden met een bijpassend 
wijnarrangement, inclusief ontvangst met bubbels.

*Tijdens de lunch serveren  wij het vier-gangen menu. Dit zijn alle bovenstaande 
gerechten, met uitzondering van de kabeljauw.



 


