
s t o e r  &  k r a c h t i g

Onze chef en zijn team stellen u in de gelegenheid om uw eigen menu samen te stellen op basis van smaakcombinaties die 
zorgvuldig zijn samengesteld. U kiest een ingrediëntencombinatie welke gelijk staat aan één gerecht. Wij raden minstens 
drie gerechten aan voor een volwaardig diner, maar het is uiteraard mogelijk om meer of minder gerechten te kiezen. Onze 
groenten komen zoveel mogelijk uit onze eigen Hoftuin en onze keuze van vis en vlees wordt op basis van duurzaamheid 
gemaakt en is daarbij afhankelijk van het seizoen. Laat u verrassen in bereidingswijze of vraag onze bediening om advies.

twee gerechten 3000

drie gerechten  3750  
vier gerechten  4500

 v o o r   t u s s e n   h o o f d   d e s s e r t

 aubergine  vis    roodbaars  scroppino         T
 burrata   bouillon   Alkmaars gort  cava
 paprika   venkel   chorizo   wodka 
 artisjok   aardappel  postelein  citroenijs 

 zalm   schol   kabeljauw  mango
 wortel   kool   gamba   sesam
 bloemkool  zwarte bonen  bataat   druiven
	 mierikswortel	 	 knoflook	 	 sinaasappel	 	 	

 rund      risotto           V / T citroen
 pinda      kappertjes  chocolade
 soja      tomaat   crème fraîche
 lente-ui      spinazie  
        
 biet      eendenborst  pecannoten
 messeklever     Szechuanpeper  peer
 hazelnoot     abrikoos   kaneel 
 roggebrood     pastinaak

 makreel     short rib  kaaskar              
 Hofpeper     pompoen  supplement 500

 oesterzwam     perzik
 piccalilly      salie

 s u p p l e m e n t e n

 groente  375

 friet  375

 sla  375

w i j n a r r a n g e m e n t 

twee gerechten  1200

drie gerechten  1800

vier gerechten  2400

V vegetarisch, of als vegetarisch te bestellen
T  tafelbereiding 

Wij houden graag rekening met eventuele dieetwensen of 
allergieën. Vraag ook naar onze allergeneninformatie.
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Albillo Real  725 • 4300

Spanje 2016
Intense minerale accenten worden begeleid door rode appel en 
aromatische kruiden. Prachtig eerbetoon aan in vergetelheid 
geraakt druivenras.

r o d e  w i j n

Pinot Noir  625 • 3700

Patagonië 2016
Weelderig in de neus met geuren van eikenhout en smaken 
van framboos en wilde vruchten.

Roble  625 • 3700

Spanje 2014
Elegante wijn met mediterraan karakter. Smaken van rijp 
donker fruit, rode peper, zwarte bes en specerijen. Blend van 
Cabernet Sauvignon/ Tempranillo/ Merlot. 

Graciano  725 • 4300

Spanje 2016
Donker fruit als braam en kers in de geur. In de smaak kers,
chocolade, munt en licht aardse tonen.

Tinto Velasco  725 • 4300

Spanje 2016
Spannende zeldzaamheid van een ‘verloren’ druivenras. 
Hartig en sappig als een Malbec, maar meer aardetinten en 
aanhoudende smaken.

d e s s e r t w i j n

Château de Stony, Muscat  550

Languedoc, Frankrijk
Verfijnde, zoete, witte dessertwijn met een elegante, frisse 
structuur. Heerlijke geur van rozen, honing, muskaat en 
zoethout. Zachte smaak met rijpe fruittonen als abrikoos en 
citrus.

Rivesaltes ‘Solera’, Grenache Gris  650

Roussilon, Frankrijk
Amberkleurig met in de geur een rijk aroma van gestoofd 
fruit, tabak en honing. De smaak is zeer zoet en boterig met 
tonen van sinaasappel en honing.

Romate Pedro-Ximénez  725

Jerez, Spanje
Geconcentreerde, stroperige zoete sherry met een smaak van 
krenten en chocolade. Zeer intens, maar door de frisse zuren 
een harmonieus geheel.

a l c o h o l v r i j

Carl Jung  575 • 3230

licht zoete witte wijn/ mousserend

h u i s w i j n

blooming wit, Verdejo  475 • 2750

La Mancha, Spanje 2017
Opwekkende en frisse wijn met tonen van grapefruit, limoen 
en rabarber. Heerlijk met frisse zomergerechten maar ook 
lekker om zo te drinken.

blooming rosé, Tempranillo  475 • 2750

La Mancha, Spanje 2017
Lichtroze kleur, een volle smaak van rood fruit en een elegant 
frisse afdronk. Goed te combineren met zomerse salades, 
schaal- en schelpdieren en lichte visgerechten van de grill. 
Ook lekker als aperitief.

blooming rood, Tempranillo  475 • 2750

La Mancha, Spanje 2017
Diep donkerrode kleur. Heerlijk aroma van kersen, bessen en 
pruimen en een verfijnde mild kruidige smaak. Heerlijk bij 
gegrilde gerechten, belegen kaassoorten en kleine hapjes.

m o u s s e r e n d

prosecco
Frizzante, Drusian  575 • 3250

Valdobbiadene, Italië

cava 
Gran Cueva  575 • 3250

Catalonië, Spanje

champagne 
Delot Grande Réserve brut  7000

Roederer Vintage Rosé 2008  9000

w i t t e  w i j n

Malvasia  575 • 3400

Spanje 2015
Jeugdige wijn, bijna goud van kleur met een intens boeket 
vol met bloemen (rozen, jasmijn, oranje bloesem) en citrus. 
Hierdoor fris en complex tegelijkertijd.

Sauvignon Blanc Cuvée 1222  625 • 3700 

Spanje 2015
Wat een mooie balans en complexiteit heeft deze Sauvignon. 
Ondanks slechts 11% alcohol toch een vol mondgevoel en 
enorm veel diepte.

Rijk’s Chenin Blanc ‘Touch of Oak’  725 • 4300

Zuid-Afrika 2015
Soepele smaak. Naast voldoende fruit biedt de wijn een 
elegante frisheid, milde zuren en kenmerken van subtiel 
houtgebruik.
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De Hoftuin bij blooming landgoed Het Hof
Dries Olsthoorn is de tuinman van Het Hof en begeleider vanuit 
Scorlewald. Zijn hart ligt bij alles wat groeit en bloeit. Bomen, planten, 
bloemen, groenten, maar ook mensen. “In De Hoftuin, waar tuinieren een 
maatschappelijke functie heeft, komt dit alles samen. Het is prachtig te 
zien hoeveel liefde onze deelnemers in de tuin leggen. Of ze nu aardbeien 
plukken, een meiknol uit de aarde halen, of het pad aanharken, ik merk dat 
ze happy zijn. De Hoftuin is een oase van rust, omsloten door groen, zonder 
prikkels van buitenaf. Ze zijn één met de natuur, kunnen hier aarden en 
nemen hun werk zeer serieus omdat ze zien waar ze het voor doen. De door 
hen gedopte boontjes worden ’s avonds door de chef-kok van blooming 
hotel, blooming landgoed Het Hof en blooming beach geserveerd. Dat ik 
die jongelui hier zie opbloeien, daar ben ik trots op.”  

Van meirapen, peultjes en blauwschokkers, een chique woord voor 
kapucijners, tot tomaten in alle soorten en maten, schorseneren, aardbeien, 
pastinaken en eetbare bloemen als viooltjes, afrikaantjes of goudsbloemen. 
Alles wat in de Hoftuin groeit, is biologisch, en dat proef je. In De Hoftuin 
komen twee werelden samen. Die van de kok en die van de tuinder.

* Scorlewald is één van de instellingen die deel uitmaakt van de 
Raphaëlstichting. De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een 
verstandelijke beperking.

r o d e  w i j n

Tempranillo reserva familiar  5500

La Mancha, Spanje 2010 
Heerlijk ‘dikke’wijn met veel rode bessen en chocolade. Mooie 
lange finale met een honingachtige nasmaak. 

Teroldego Foradori - Campo di Rotaliano  6000

Trentino, Italië 2010
De wijnen van Elisabetta Foradori worden door kenners 
geroemd, bezitten naast fruit een aangename kruidigheid en 
etaleren naast complexiteit veel elegantie.

Sottano Malbec  6500 
Lujan de Cuyo, Argentinië 2010
In de neus specerijen zoals kruidnagel en witte peper. Fraaie 
structuur met rijpe tannines die mooi geïntegreerd zijn met 
het eiken. Een lange en aanhoudende afdronk zorgt voor een 
prachtige combinatie met vele bijzondere gerechten. 

Solanes Priorat  6500

Spanje 2007
Aroma’s van rijp zwart fruit, geroosterde eik, leisteen en 
sporen van eucalyptus. Deze unieke rode wijn straalt rijpe 
tannines, evenwichtige zuren en noten van rijpe bessen, 
zwarte drop en zoete specerijen in de mond.

Rolf Binder Shiraz  6500

Barossa Valley, Australië 2011
Zeer intense en sterke Shiraz met typische aroma’s van paars 
fruit en geurende viooltjes. Deze wijn wordt met de jaren 
beter en is nu aan de bovenkant van de smaakcurve een echte 
aanrader.

Domaine Jean Deydier  13500

Chateauneuf-du-Pape, Rhône Frankrijk 2007
Geweldige krachtige rijke wijn met veel bessen en framboos. 
Deze wijn is van het topsegment en hoort absoluut in de top 
3 van de beste wijnen in de wereld. Absoluut een buitenkans 
om hiervan te kunnen genieten.

b l o o m i n g  k e l d e r g e h e i m e n

w i t t e  w i j n

Viognier Domaine Haut de Mourier  3500

Lanquedoc, Frankrijk 2016
Goudkleurig met nuances van groen. In de neus wilde perzik 
en abrikoos, een hint van peer en witte bloemen.

Pinot gris  6500

Schoffit	-	Alsace,	Frankrijk	2010
Door de fijne elegante zuren heerlijk bij rijke gerechten van 
zowel vlees als vis. 

LaMoussière Sancerre  6500 
Loire, Frankrijk 2013
Zeer complexe en aromatische neus met wit fruit en perzik. 
Hij is bloemig en kruidig met in de mond ook weer fris wit 
fruit, maar tegelijkertijd ook tropische fruitaroma’s en 
grapefruit-bittertjes.

de LaDoucette, Pouilly-Fume  7500

Loire, Frankrijk 2011
Pouilly-Fumé van uitzonderlijk niveau. Vloeiende aanzet gaat 
over in zuiver smaakpatroon met ranke structuur een elegante 
finale en een prachtige balans. Een van de gastronomische 
topwijnen van Frankrijk.

Meursault Michel Bouzereau  7500 
Bourgogne, Frankrijk 2013
Expressief in de neus met zijn gelaagde aroma’s van gedroogde 
abrikoos, witte perzik en zachte peer en specerijnuances.

r o s é  w i j n e n

Laibach pinotage rose  4000 
Stellenbosch, Zuid-Afrika 2012
Prachtige kleur, een aantrekkelijk fruitaroma en zeer fris. 
Hints van bloesem en snoepachtig smaaksegment zorgen 
voor ‘a happy feeling’.

Bandol Rose chateau de Pibarnon  6500

frankrijk 2013
De kleur is oranjeroze. Een verleidelijke geur van grapefruit, 
bosaardbeien, zwarte bessen en verse kruiden stijgt op uit 
het glas. De smaak balanceert tussen kracht en elegantie, en 
tussen een gulle structuur en levendig fruit.


