Dinner vanaf 17:30
9

Met mozzarella van cashew, geserveerd met harissamayonaise en citroenjam.

Mini antipasti misto		

10

Tortelloni in brodo					

10

Huisgemaakte tortellini gevuld met walnoot, saucijs,
majoraan, edelgist en miso. Geserveerde in een aromatische
dashi (bouillon) met steranijs en soya-saus.

18

Gnocchi ragù jacky					

19

8

Moccha semifreddo					
Half bevroren ijs-cake met tonka vanille schuim en
gezouten amandel crumble.

9

Chocolademousse					

9

Prosecco met citroensorbet.

-Tasting menu “I’m quite ready for another adventure!” - Bilbo Baggins
Heb je zin om veel verschillende dingen te proeven en weinig zin om te
kiezen? Laat je dan door ons verassen met gerechten van zowel de kaart,
als buiten de kaart om.

Krokant gebakken aardappelgnocchi, en de laatste
winterse stoof van het jaar. Met jackfruit, geplukte eryngii,
gekonfijte shii-take, olijven, jeneverbes, laurier en bokbier.
Geserveerd met een creme van pompoen, hangop en een
salade van broccolisteel, gefrituurde oesterzwam, chili, ingelegde rode ui en citroenzeste.
				
Pasta gevuld met ricotta van soya, duxelles, walnoot en
tempé. Op een romige tomatensaus met cashews,
geserveerd met griekse kokos-yoghurt en een gebrande
broccoli salade met amandel en yuzu-dressing.

Scroppino					

Een luchtige mousse van chocolade met sinaasappel
mascarpone, gekonfijte sinaasappel en pistache.

				
Romige doch frisse pasta met citroenboter, kappertjes,
peterselie en pangrattato. Geserveerd met huisgemaakte
ricotta salata (een pittige, zachte kaas) en in bierbeslag
gefrituurde bananenbloesem.		

Canneloni di Piero

6

Espresso met roomijs.

			
Focaccia van Monti met 2 dipjes, gemarineerde artisjokharten, olijven en balsamico uitjes.

II Linguine a la Carluccio

III Affogato					

18

4- gangen
5- gangen

41,5
47,5

*Menu’s zijn alleen per tafel te bestellen		
** Wijn/bier pairings zijn mogelijk, informeer bij ons personeel
*** Heb je allergieën? Laat het ons weten

Let op! Dit is een voorbeeldmenu
Vanwege het wispelturige karakter van ons keukenteam en het gebruik van
dagverse seizoensproducten, hebben wij een wekelijks wisselend menu.

| Dinner

I Mozzarella sticks					

Wine

3 Passo Rosso

30

Biologisch Streek: Puglia. Druif: Primitivo, Negroamaro,
Sangiovese Volle en krachtige wijn van de wijnmaker Cielo
e Tierra. Naast de kracht proef je het sappige, rijpe fruit.

‘I heard it through the grapevine’

4.2 22.5

Meinklang burgenlandrot

6.5 32

Biologische. biodynamisch. streek: Terre Chieti. druif: Pinot
Grigio. Zeer prettige en zachte Pinot Grigio met tonen van
gele meloen, abrikoos en limoen.

Biologische, biodynamische, natuurwijn. Oostenrijk. Druif:
zweigelt, blaufrankish. Deze burgerlandrot heeft veel
smaaktonen van rood fruit,met name kersen, bramen en
bessen.

Di Filippo Grechetto

Diego conterno barbera

4.75 27.5

Biodynamisch. Streek: Umbrië. Druif: Grechetto.
Frisgroene sprankelende Grechetto (de druif). Door zijn
gelaagdheid zijn er veel smaaktonen te ontdekken: appel,
noten, en truffel. Daarnaast is hij romig, aards en zacht.

Grauburgunder Weinacht

5.5 30

Biologische. Duitsland. Frisse en gebloemde wijn met
amandelaroma, smaaktinten van abrikoos, appel, meloen
en peren.

Meinklang Burgenlandweiss

6.5 35

Biologische. Biodynamische. Natuurwijn. Oostenrijk; Somlo.
Druif; wehlriesling, Gruner veltliner. Zachte
wijn met een zeer frisse afdronk waarin citrus en smaaktonen van noten opvallen.

Domaine begunde chardonnay

7.2 40

Biologische. Frans; Limoux. Druif; chardonnay. Pittige citrus
frisheid in combinatie met appel en peer noten; fijne structuur en aangename mineraliteit.

RED
Nero d’avola

4.2 25

Biologische, Italiaans; Sicilie. Druif: Nero d’avola.Volle
sappige nero d’avola uit het zuiden van Sicilië. Smaaktonen: laurier, drop, kersen, kruidigheid, rokerig en een klein
zoetje.

Rioja Noemus Joven

4.75 22.5

Biologische. Spanje; Rioja. Druif: Tempranillo. Deze Noemus
Joven uit de Rioja heeft mooie rijpe smaaktonen van bramen,laurier, rijpe kersen en is mooi in balans.

40

Een volle Italiaanse uit Piemonte wijn vervaardigd in het
gekwalificeerde wijngebied Barbera d’Alba die geselecteerde druiven barbera bevat.

Prosecco

6

14

Biologische. Italie; Veneto. Druif; galera. Frisse, fruitige, delicarw Prosecco uit Veneto. De zoet-zuur verhouding is mooi in
balans. Prosecco met tonen van groene appel.

rose
Osteria Rosato

4.2 22.5

Beer
pils
Peroni
Peroni 0.0

speciaal bier van oersoep
Sexy Motherbocker (Duitse herfstbock met aardse tonen)
Sergeant pepper (Saison met Amerikaanse cascade hop)
Hopfather (Een IPA met veel aroma en een zachte bitterheid)
Gold Rush (Kruidige karakter met een milde bitterheid en een vleugje citrus)
Lemon Lagoon (Een rokerig biertje met veel aroma en frisheid)
Dodgeball ipa 0.0% (Rijke blend van Cascade, Mosaic en Citra hoppen)
37.5 cl ; Goed om te delen of helemaal voor jezelf.

RUST

Dessertwijn
Pedro Ximenez

Cider oogst 0.75 cl

Weingut Hemer solaris
Trockenbeerenauslese Hemer

9.5

Biologische. Duitsland; Rheinhessen, Solaris
Bij trockenbeerenauslese worden de druiven heel laat in het
jaar geplukt. Door de edele rotting die ontstaat wordt het
fruit zeer geconcentreerd, aromatisch en zoet. Trockenbeerenauslese is de hoogste kwaliteitsbenaming in de Duitse
wijn bouw. Smaaktonen van grapefruit, kruisbessen, munt,
honing en rozijnen.

9.5

Houtgerijpt blond bier met saai. Een gelanceerde wijnachtige bed die
13 maanden op eikenhouten vat heeft gerijpt.

Tumult

Biologische. Spanje; siërra de Montilla. Druif; Pedro Ximenez. Je proeft tonen van rozijn, stroop, karamel, gepofte
kastanje,mandarijn, amandel, dadel & vijg.

5.75
5.5
5
5
5.5
4.2

Wilde bieren van nevel

Biologisch. Streek: Abruzzo. druif: Montepulciano |
De rosé is gemaakt van 100% Montepulciano en is opvallend mooi in balans. Je proeft fris fruit, zoals: citrus, grapefruit, groene appel, maar ook zwoeler
fruit zoals: perzik en honingmeloen.

7

3.5

3

10.5

Tumult is een mild, zacht, bijna crèmig bier met een licht zure ondertoon.
Het herfstige karakter laat zich proeven in toetsen van gepofte kastanjes,
hazelnoot en geroosterd brood.

25

Houtgerijpte baskische stijl cider met Nederlandse hoogstam appels.
Geen Sulfiet toegevoegd.

Cocktails (Al onze cocktails kunnen alcoholvrij bereid worden)
Green socks junior gin. tonic. cucumber ice cube. pepper.
Blue socks funky gin. tonic. bosvruchten. munt citroen.
Martini fried egg martini. frozen orange juice. coconut milk.
Poetin Mule vodka. gingerbeer. angostura bitter. limoen.
Mimosa fresh orange juice. prosecco.
Limosecco limoncello. prosecco. pellegrino frizzante.
Bloody Mary vodka. tomatensap. citroen. tabasco. bleekselderij.

9.5
9
8.5
7.5
7
7.5
9

| BOOZE

WHITE
Osteria Pinot Grigio

6

COLD drinks

soft drinks

small large
2.5
2.5

San Pellegrino Tonic
San Pellegrino Limonata (Italiaanse citroen limonade)
San Pellegrino Arancia Rossa (Italiaanse bloedsinaasappel)

2.9
2.9
2.9

Naturfrisk biologische Cola
Naturfrisk Vlierbloesem

3
3.5

Fentimans Ginger beer
Fentimans Rose lemonade

3.9
3.9

Appelaere appelsap
Appelaere perensap
Big Tom spicy tomatensap

2.6
2.6
4

Le bros biologische Kombucha
Club mate 		

4.5
4.2

Huisgemaakt (informeer bij de bediening naar de smaken)
Ice tea 		
Siropen 		
+bruisend of plat water

3.8
3.5

5
5

Coffee

Espresso
Double espresso
Americano
Iced americano
Black tonic (espresso. tonic. citroen/sinaasappel)
Iced latte

2.3
3.2
2.6
3.7
4.5
3.8

Cappuccino
Cortado
Flat white
Caffe latte
Matcha latte

2.9
2.5
3.5
2.9
3.7

Homemade
Hot chocolate milk
Golden milk
Chai Latte

3.5
4
4

Shot espresso for the extra mile

2

WHITE GOLD

Tea

Make your own organic fresh infusion tea
Voor ieder extra ingrediënt
Gember
Munt
Sinaasappel
Citroen
Steranijs
Kaneel
Gedroogde biologische thee
Van Simon levélt

3
+0.25

2.5

| Hot & cold

Aqua pana still
San Pellegrino Frizzante

BLACK GOLD

