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Thuis genieten van ons  

Sinterklaasmenu à € 44 
Op zaterdag en zondag 

5 en 6 december 2020 

 

Javannais van fazant en gerookte eendenborst  

met gelee van Porto, kweepeerconfituur en veldsla  
Las Bas “Gewürtztraminer” Somontana Spanje € 7.80 

Of 

Tartaar van krab met grijze garnalen en scampi in panco,  

Avocadocrème en zure room  
Le Grand Noir “Chardonnay-Viognier” Pays d’Oc Frankrijk € 7.95 

& 

Kruidig soepje van wortel en pastinaak  

met gerookte ham en crôutons 

OF 

Velouté “Agnes Sorel” 

Kippenroomsoep met fijne groentjes en gekookte ham 

& 

Waaier van hertenbout met puree van butternut,  

gebakken witloof en peertje met besjes  

in aalbessensaus  
Lama di Pietra “Nero di Troja” Puglia Italië € 7.80 

OF 

Vispannetje uit de Noordzee met zeeduivel, tongfilet, zalm en  

Sint-Jakobsvrucht met grijze garnalen en romige puree 
Santa Ema Réserva “Chardonnay” Chili € 11.30 

& 

Speculaas en chocolade van de Sint met  

crème van mandarijntjes  

en gebrande meringue 
Academia “Moscato” Vino Spumanti Spanje 

 

Deze gerechten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Keuzegerechten 

 

Vitello Tonato met rucola en appelkappers                         16.- 

Trio van zalm “Belle-Vue”, tartaar en gerookt 

         in een hedendaags slaatje                                         18.- 

Winters slaatje met wildpastei en ganzenlever, 

         vijgenconfituur en briochetoast                                18.- 

Cocktail van kreeft en garnalen met een sausje  

         van gerookte zachte paprika                                     24.- 

---------- 

1/ 2 kreeft met verse pasta en fijne groentjes  

        in tomatenfondue                                                        25.- 

Verse pasta met scampi’s in een romig tomatensausje         18.- 

---------- 

Spareribs met honing en kruiden,  

          gebakken aardappelen en slaatje                                 16.- 

Parelhoenfilet met winterse groentjes en kroketten  

          in “Fine Champagnesaus                                               18.- 

Duet van haas- en hertfilet met peertje in rode wijn en 

           winterse groentjes in een romig mosterdsausje         26.- 

Gegrilde grietfilet met Sint-Jakobsvruchten, jonge prei 

         in een kreeftensaus met garnalen                                24.- 

Trio van vis met grietfilet, gebakken zalm 

           en kabeljauwhaas in mosterdsaus                               27.- 

Zacht gebakken brownie met mascarponemousse,  

          gebakken peertjes, crème brûlée en chocoladesaus      9.- 

Trio van chocolade met praliné,  hazelnootcrumble, 

          crème van framboos en vanillesaus                                9.-                        

Graag voor vrijdag 4 december bestellingen doorgeven 
zodat we alle ingrediënten tijdig in huis kunnen halen.  

Ook bij de leveranciers laat Corona zich voelen en is de 
aanvoer van verse producten beperkt. 

 



     
           
 

 
 

 
 

              
   

 

Aperitief 

La Farra Prosecco                               €9.95 

Champagne Michel Littière Brut       €19.50 

Champagne François Chaumont Blanc de Noirs Grand Cru   €22.50 

Champagne François Chaumont Brut Rosé     €23.00 

Witte wijnen 

Canapi “Grillo”          €7.10 

Poggeressi “Trebiano – Chardonnay”       €7.35 

  Pierre Henri Ma Réserve “Chardonnay – Viognier”                        €7.50 

Las Bas “Gewurtztraminer”          €7.80 

Pemo “Pecorino”           €7.90 

  Le Grand Noir “Chardonnay – Viognier”           €7.95 

Rosé wijnen 

Saint Lannes “ Les Cocquelicots”        €7.10 

Canapi Rosato “          €7.30 

Le Grand Noir “Grenache – Syrah”        €7.95 

Saint-Roch Pink “Grenache – Syrah”        €8.20 

Lafage “Mourvèdre - Grenache”         €11.50 

Rode wijnen uit Puglia 

Boccantino “ Primitivo -Sussumaniëllo”       €7.90 

I Muri “Negroamaro”          €7.95 

Lama di Pietra “Nero di Troja”          €7.80 

Gran Sasso “Primitivo”           €7.95 

Ortonese “Sangiovese  - Merlot”        €7.55 

 

 


