lekker smullen

all day brasserie

witte wijn

chef’s favorites

Malvasia 575 • 3300
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.

van 12.00 tot 22.00u

geserveerd met brood
8

00

9

50

11

00

tomaat
ricotta
gerookte amandel
gerookte double Dutch rund
peterseliemayonaise
zoetzure ui
garnalencocktail
kropsla
radijs
gedroogde tomaat
sherry Hollandaise

specials
1250

1550

1650

vega
950

1450

pompoensalade
cashew
zeewier-wasabi kroepoek
dressing van appel en zeewier
couscoussalade
kikkererwten
krokante tuinboon
harissayoghurt

supplementen

okonomiyaki
Japanse pannenkoek
ei
groente
gember
okonomiyakisaus
sesam

350

friet
mayonaise

350

gemengde salade
kruidendressing

450

geglaceerde groente

dorade
peterseliepasta
groente
ansjovis
citroen

500

geglaceerde paddenstoelen
madeira
bieslook

kalfsburger rosé gebraden
tomatencompote
pimentmayonaise
krokante ui
salade
friet

soep

geserveerd met brood
650

soep van het seizoen

750

bouillabaisse

snacks
450
500
650
800
800

broodje • boter • citroenolie
warme edamame • zeezout
bitterballen • mosterdmayo
chorizo kroketjes • aioli
Alkmaarse kaaskroketjes •
mierikswortelmayo

kids
375
525
650
375
850
850
925
575

fruit van het seizoen
tosti • ham / kaas
3 bitterballen • friet
tomatensoep • brood
pasta • rode saus
dorade • Hofgroente
zelf pizza maken
met de kok • vanaf 18.00u
vanille-ijs • slagroom

desserts
700

coupe tarte tatin
gekaramaliseerde appel
crumble
zeezout karamel
vanille-ijs

1250

3 soorten kaas

175

knijpijsje van NICE
~ peer-sinaasappel
~ aardbei

Sauvignon Blanc Cuvée 1222 625 • 3600
Spanje 2015
Wat een mooie balans en complexiteit heeft deze Sauvignon. Ondanks slechts
11% alcohol toch een vol mondgevoel en enorm veel diepte.
Sainte Anne Chardonnay 6 • 36
Luc Pirlet, Lanquedoc Frankrijk 2017
Geuren van honing, meloen, abrikoos en vanille. Smaken van rijp fruit met een
boterige lange afdronk door de lichte houtlagering.
25

00

Pinot Blanc réserve 625 • 3600
Elzas, Frankrijk 2017
Veel rijkdom in de neus met fruitige aroma’s van peer, pruim en een vleugje
specerijen. Heerlijk frisse en soepele wijn met een mooi zurenspel en een lange
afdronk.

rode wijn
Pinot Noir 625 • 3600
Patagonië 2016
Weelderig in de neus met geuren van eikenhout en smaken van framboos en wilde
vruchten.
Roble 6 • 36
Spanje 2014
Elegante wijn met mediterraan karakter. Smaken van rijp donker fruit, rode peper,
zwarte bes en specerijen. Blend van Cabernet Sauvignon/ Tempranillo/ Merlot.
25

00

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.

dessertwijn
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.

alcoholvrij
Codorníu Eco Zero 625 • 3700
mousserend
Carl Jung 625 • 3700
licht zoet

warm
275
295
335
360
370
260
360
385

koffie
espresso
macchiato
cappuccino
koffie verkeerd
latte macchiato
dubbele espresso
thee
verse munt/gember thee
warme chocolademelk

koud

310
450
550
5

50

frisdranken (vanaf)
verse jus
groene smoothie (avocado,
spinazie, broccoli, 		
tarwegras)
gele smoothie (ananas, 		
kokos, mango)

PSV
450
500
650

gedistilleerd
4

00

500
650
875

Gulpener fluitje (18 cl)
Gulpener vaasje (25 cl)
Bergensche blos
seizoensbier

600

775

bier in fles

350
375
575
575
575

Warsteiner 0.5 %
Warsteiner Radler
Duvel
Sancti Adalberti Triple
Vedett IPA

bessenjenever
jonge/oude jenever		
Jägermeister
tequila
wodka
Havana Club 3 Años
Havana Club 7 Años

likeur

bier van de tap

325
350
525
525

Martini
port wit/rood
Sherry droog/medium
Quinta Ruby
Kopke Colheita

Amaretto
Baileys
Licor 43				
Frangelico
Kahlúa
Limoncello
Sambuca
Tia Maria
Aperol Spritz
Cointreau
Drambuie
Grand Marnier

bourbon

725
875

Bulleit Bourbon
Woodford Reserve

whisk(e)y
500
5

75

925
12

75

1400
1475

Johnnie Walker Red		
Jameson
Johnny Walker Black
Jack Daniels
Glenmorangie 10y		
Cragganmore 12y
Rock Oyster
Oban 14y 			
Dalwhinnie 15y
Talisker Ruighe
Balvenie Caribbean 14y
Lagavulin 16y
Kirin Fuji Sanroku 		
Glenlivet Speyside 18y

cognac
775
875

2250

Louis Royer VS
Vaghi Armagnac 2009
Chateux du Breuil Calvados VS
Louis Royer VSOP
Louis Royer XO

Zin in een cocktail, mocktail of
gin-tonic? Op de achterkant
van deze kaart vind je onze
cocktailkaart. Of vraag een van
onze barmedewerk(st)ers!

huiswijn

cocktails

blooming wit, Verdejo 525 • 2950
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.

775

blooming rosé, Tempranillo 525 • 2950
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 525 • 2950
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.

mousserend
cava
Gran Cueva 625 • 3450
Catalonië, Spanje
champagne
Delot Grande Réserve brut 7000

9

75

975

Aperol Spritz
Aperol
Prosecco
Chaudfontaine rood
Strawberry Mojito
Havana 3 años
Bols aardbei
limoensap
kiwi & peach Martini
Bols kiwi
Bols peach
Bols vodka
limoensap
suikerwater

975

blooming cocktail
Bols maraschino
Bols elderflower
prosecco
limoensap

1075

Dark & Stormy
Havana 7 años
limoensap
Fevertree Ginger Beer

1175

Maka Hua Hula
Bols coconut
Bols banana
Havana 3 años
ananassap
limoensap

gin-tonics
950

Bombay Gin
& Fever Tree Indian Tonic
geserveerd met citroen en limoen

1150

Hendriks Gin
& Fever Tree Elderflower Tonic
geserveerd met komkommer

1150

Bobby’s Gin
& Fever Tree Elderflower Tonic
geserveerd met sinaasappel en 		
kruidnagel

1250

Monkey 47 Gin
& Fever Tree mediterranean Tonic
geserveerd met blauwe bessen en munt

1450

Copperhead Gin
& Fever Tree Mediterranean Tonic
geserveerd met koriander en sinaasappel
Zin in een alcoholvrije gin-tonic?
Vraag de barman naar de
mogelijkheden.

