DINER

JANUARI - FEBRUARI
Geniet, proef en beleef meerdere
kleine gerechten naar eigen
behoefte en smaak.
vlees/vis/vega

per gerecht €7,50

soep €3,50 dessert €4,50

Vi
S

VL
EES
Dim sum, balkenbrij,
sorbet van appelstroop, crème van
aardpeer

Gegrilde coquille,
schuim van zeewater

2

Gehaktbrood, dashi,
truffelaardappel,
boerenkool

2

3

Rose gegaarde
sukade, zuurvlees,
peperkoekjus, rode
kool a la crème

Rouleaux van zalm en
kabeljauw, venkel,
prosecco botersaus,
pastinaak

2

2

Eendenborst, jus van
rode port, rode biet

Snoekbaars,
peterselie bouillon,
peterseliewortel,
krielaardappel

1

Mosterd-mosselsoep

Amuse Tasting
3 signature amuses
van de chef
€5,25

des
sert
Chocolade mousse,
mangospijs,
mangosorbet
Speculaas, mandarijn,
sesam
Cornflakes, yoghurtijs,
honing, crunchy
chocolade

Heeft u een allergie
of dieetwensen?
Laat het ons weten

V
ega
Pompoenraviolli,
pompoentoffee,
Parmezaan, gember en
citroengras

dessert
koffie

€5,75

1

Knolselderijsoep,
truffelschuim
Hummus van
paddenstoel, crouton
van bladerdeeg,
brokkelkaas, knolselderij
Tauge a la carbonara

Irish Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee
Espresso Amusant

1

GET AMUSED

1

3

BUB
BELS
Villa Conchi Cava
Aromatisch en elegant
€12,50/€22,50
Montelvini Prosecco
Fris, subtiel en
mooi gebalanceerd €
4,95/€25,Monrelvini Rose
spumante
Rijke smaak met tonen
van aardbei en perzik
€ 4,95/€25,-

wijnR
ose
1

Elegant en verfijnd
Frankrijk Chateau
Regusse Grenache/
Syrah. Neus van rood
fruit. Aroma’s zeer
elegant en bordevol
finesse. €4,75/€23,-

Lazy Sunday

wijn
rood
Zacht en fruitig
Italië, Elios
Negroamaro. Zacht met
tonen van elegant rijp
fruit en een hint van
kruiden. €3,75/€18,-

1

Vol en elegant Spanje
Matsu, Tempranillo.
Een jonge rode
wijn met aroma van
zwart, rood fruit en
mineralen. €4,75/€23,-

2

Vol en elegant Italië
Famiglia Olivini
Barbera/Gropello.
Intens fruitig met
vooral rood fruit.
Goede fluwelen en
harmonieuze textuur.
€5,50/€27,-

wij
nwit

Luxe borrelplateau
3 vrije keuzes uit de
kaart. Dessert van het
huis

Fris & kruidig Italië,
Zabu Pinot Grigio.
Mooi droog, licht
kruidig met fruitige
aroma’s van perzik en
appel. €3,75/€18,-

sterk
e drank

Fris & fruitig
Spanje, López de
Haro Viura. Neus van
rijp fruit. Fris en
vlezig in de mond.
€4,75/€23,-

Grand Marnier Rouge
€4,25
Whisky,
Glenfiddich 12 Years
€5,50
Cognac, Remy Martin
VSOP €5,95
Grappa, Le dic’otto
Lune €5,95
Amaretto €3,95
Licor 43 €3,75
Limoncello Amusant
€3,50
Koffielikeur Amusant
€3,25

3

Fris & medium bodie
Italië, Famiglia
Olivini Trebbiano.
Elegante wijn met
bloemige aroma’s en
tonen van citrus.
€5,50/€27,-

GET AMUSED

1

2

3

