
 

restaurantweek
4 april t/m 15 mei 2022
5 gangen diner in parijse sfeer

amuses
laat je verrassen met 2 Côte amuses

Domenech Cava Brut | Macabeo – Xarel-Lo – Parellada 5.50

Tataki tonijn
met avocadocreme, sesam kletskop en soja

Les Mûriers Blanc | Vermentino 5.80

brioche steak tartaar
met aardappelkaantjes en rode ui 

Ripper | Pinot Noir 6.00

bavette
met madeirajus, zoete aardappelcreme en aardappelterrine
Saint Auriol ‘Chatelaine’ Corbieres| Grenache, Carignan & Syrah 6.00

Dame blanche
parfait van vanille en tonkaboon 

met warme chocoladesaus en slagroom
Gerard Bertrand | Banyuls 5.50

Wijnarrangement 29.50 per persoon 
Het wijn arrangement is inclusief water

Allergenen graag vooraf vermelden aan onze collega's
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wijnarrangement
4 april t/m 15 mei 2022

 
De wijnen zijn zorgvulDig geselcteerD bij De gerechten

Wijnarrangement 29.50 per persoon 

Domenech Cava Brut.| Macabeo.| Xarel-Lo. | Parellada 

Catalonië, Spanje | Fris, groen fruit, wit fruit
Al jaren lang is Catalonië een interessant wijngebied. Parel is de mousserende Cava, 
gevinifieerd volgens het traditionele principe, net zoals in Champagne.

les Muriers blanc | vermentino
Languedoc, Frankrijk | Sappig, citrus, amandel
Verfrissende vermentino die als echte klassieke Franse bistro wijn wordt gezien. Fris, 
maar toch rond en sappig met smaken van citrus, amandel en appel. 

Ripper | Pinot Noir  
Murray Darling, Australië | licht gekoeld | Fruitig, fris, rood fruit
Mooie fonkel rode, typische Pinot Noir kleur. Het boeket geurt naar fijn, delicaat fruit 
(framboosjes, bosaardbeitjes), ook een tikje aards.

saint auriol chatelaine'Corbieres | grenache  Carignan       Syrah       
Languedoc, Frankrijk | Zacht, kruidig, rijp fruit 
Een prachtige rode wijn uit de Languedoc Roussillon. De Saint Auriol wordt gemaakt 
van de druivensoorten Syrah, Grenache en Carignan die typisch zijn voor deze regio. 
Zacht, romige rode wijn met smaken van zwart fruit en een vleugje vanille.

Gerard Bertrand | Banyuls

Banyuls, Frankrijk | Zoet, donker fruit, houtgelagerd
Donkere portachtige specialiteit uit de Zuid-Franse Banyuls regio. Markant zoet met 
jamachtige tonen van gekonfijt donker fruit, samengesmolten door rijpingstonen van de 
houten vaten waarin deze wijn gelagerd is. 
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