Afhaal & Bezorgkaart
Voorgerechten
Kokos Sereh soep € 7,50
met Argentijnse gamba, bosui (ook vegetarisch mogelijk)
Lekker met een glas gewurztraminer "Marina" van Otto Bestue!
Steak Tartare € 9,50
met klassieke garnituren met een twist
De Sauvignon Blanc van Petiot is een perfecte begeleider van deze klassieker.
Salade gemarineerde Zalm € 9,50
met citrusgel, hangop en venkel
Robert's wijnadvies? Een glas Pinot Gris van Paddy Borthwick!
Hoofdgerechten
Gekonfijte Eendenbout € 18,50
met bereidingen van mais en een jus van eend
Lekker met een glaasje Cotes du Rhône Hillaire...
Rundersukade € 18,50
met knolselderij, aardappelmousseline en jus de veaux
Drink hierbij een favorietje van Robert, een Malbec Reserve Tutunjian.
Aziatische noodles € 18,50
met dashi, Argentijnse gamba, soja, bosui, sesam
Chardonnay Linton Park is een perfecte wijn bij dit gerecht.
Sliptong € 18,50
met citroenmayonaise, asperges en aardappelmousseline.
Bij dit platte visje past een heerlijke Hongaarse Chardonnay van Tűzkő Birtok
Bietenrisotto € 15,bietenbereidingen, gorgonzola dolce en rozijn
Drink Pinot Noir dan is het leven minder zwaar! Wij schenken hier een overheerlijke Pinot Noir
bij van Paddy Borthwick.

Desserts
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Kaasplank € 12,50
incl garnituren
Cheesecake pure chocolade, choco/sinaasappel creme,
sinaasappel gel, gemarineerde sinaasappel

€ 7,50

Extra’s
Zuurdesembrood met miso boter

€ 3,50

Portie seizoensgroentes

€ 3,50
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Maar een paar plaatsen ter wereld kunnen claimen alles te hebben waar een wijnliefhebber
naar verlangt. Boschendal Estate is zo’n unieke bestemming. Deze magnifieke winery ligt op
een uurtje rijden van Kaapstad, in het pittoreske Groot Drakenstein Valley, aan de rand van
Franschhoek.
Wereldberoemd is de Boschendal picknick en de fameuze lunch in het sfeervolle restaurant.
Redenen om eens een bezoek te brengen aan de parel van Franschhoek. De hardloper in ons
land is de Boschendal 1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvée met de evenzo spannende fles
met de blauwe capsule.
Deze bieden we nu aan voor een speciale prijs, normaal € 22,00 per fles
Nu in combinatie met een bestelling uit onze keuken slechts € 16,00
Het assortiment biedt vele mogelijkheden: van de instapwijnen Boschen Blanc en Larone tot
en met de Elgin wijnen. Dit estate van wereldklasse mixt zijn rijke verleden met nieuwe
innovaties. Elke wijn is zorgvuldig gemaakt om te zorgen voor uniek drinkplezier. Het is de
aandacht voor detail, dat Boschendal een geliefde wijn in meer dan 50 landen maakt.

Onze nieuwe ‘huis’ wijnen
Boschen Blanc White

€ 11,00 per fles

The Rose Garden Rose

€ 11,00 per fles

Larone Red

€ 11,00 per fles
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Onderstaande geselecteerde wijnen die uw thuismaaltijd begeleiden om toch een
‘restaurantbeleving’ thuis te creëren. Onze thuissommelier Robert heeft zich er
eens over gebogen en vindt dit leuke en spannende wijn-spijs combi’s!

*Carte des Vins*
Bruisend
Cava Brut Mont Marcal

prijs per fles

€ 9,00

Verfrissende en feestelijke bubbel met citrus en een mooie
zachte afdronk.

Champagne Brut Deutz

€ 45,00

Elegante top Champagne met uitgebalanceerde zuren,
mooi brioche in de neus en de kenmerkende fijne mousse.

Wit
Boschen Blanc Boschendal

€ 9,00

Sappige blend van Chardonnay, Chenin Blanc en Sauvignon met
citrus tonen, iets honing en limoen. Levendig en verkwikkend!

Sauvignon Blanc Grande Cuvee 1685 Boschendal

€ 16,00

Een indrukwekkende en krachtige Sauvignon; grassig
mineraal en boordevol kruiden.

Scabrezza Pinot Bianco delle Toscana Antinori

€ 15,00

Zeer elegant, deze Pinot Bianco uit Toscana, met zacht
rijp wit fruit, iets bloemig en kruidig.

Chardonnay Barrique Tuzko

€ 9,00

Een moderne Hongaarse Chardonnay, lekker romig en boterig
met wat vanille in de afdronk door de vatrijping.
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Viognier Delas

€ 9,00
Een rijke smaak met abrikozen, perzik en een romige en zachte
nasmaak. Uit het ‘Heartland’ van de Viognier; de Rhône vallei.

Mas de la Source Rosé

Rosé
€ 7,00

Zuid Frankrijk in het glas; dit is een lekkere sappige rosé
met aalbes en framboos in de smaak.

The Rose Garden Boschendal

€ 9,00

De wijn dankt haar naam aan het vleugje rozenblad in de geur. In de
smaakt treft men vooral heerlijke kersen en aardbeien aan.

Paradis Rosé Château Haut Gleon

€ 18,00

Lichtroze kleur met schitteringen van perzikhuid. Intens fruitige geur
gedomineerd door aroma's van kleine rode bessen (aalbessen,
frambozen). Een opmerkelijke frisheid in de finale wat hem doet
vergelijken met een top Provence rose.

Larone Boschendal

Rood
€ 9,00

Deze heerlijke, zachte en fruitige Rhône blend is een van de populairste
Boschendal wijnen. Een heerlijk glas als aperitief of in combinatie met
wildgerechten.

Merlot Grande Reserve 1685 Boschendal

€ 14,00

Deze Merlot is van het stevigere soort, vol rood fruit en met een
zachte vanille toets. Een erg lekker zwoel glas Merlot.

Megazin Zinfandel

€ 13,00
Mega klinkt als groot en veel.. dat klopt deze wijn is groots en je
krijgt er (mega) veel Zin(fandel) van! Heerlijk zwoel en kruidig.
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Rioja Crianza Finca l’ Emperatriz

€ 14,00

Op de neus zeer delicate tonen van kers en aardbei samen met de
kruiden van de veroudering in hout. Deze mooie en klassieke Rioja
Crianza is smakelijk, fris, vriendelijk, fruitig, met minerale toetsen,
met zacht gepolijste tannine, een lange en pittige afdronk.

Ripasso Zenato

€ 19,00
Zenato Ripassa Valpolicella is een volle, krachtige kersenrode wijn
uit de Noord-Italiaanse wijnstreek Veneto. De wijn heeft een 2e gisting
gehad op schillen die bestemd zijn voor de beroemde Amarone-wijnen.
De Ripassa is intens en zeer verfijnd, met een krachtig aroma. De wijn
rijpt 12 tot 18 maanden op hout.

Kanonkop Kadette Pinotage

€ 16,00

Kanonkop Kadette Pinotage is een helder robijnrode wijn. Elegante
aroma`s van rood fruit, pruimen en specerijen. Een krachtige aanzet,
vol in de mond, mooi evenwicht tussen het fruit en de vanille van hout
en zachte tannines.

Marques de Borba João Portugal Ramos

€ 11,00

Deze tinto is een stevige rode wijn, met een aangename zachte afdronk.
Rijp rood fruit aangevuld met de zachte houttonen van 6 maanden
Frans en Amerikaans eikenhout maken dit een heerlijk glas wijn.

Dessertwijnen
Château Haut Placey Sauternes 0,375L

€ 19,00

Klassieker dan klassiek, door edele rotting aangetaste druiven brengen
dit snoepje uit de Bordeaux; honingzoet, rokerig en fruitig.

Moscatel de Setubal

€ 14,00

Door rijping in houten vaten verkrijgt deze Moscatel zijn amberachtige kleur. De smaak is verrassend fris-zoet met caramel,
noten en sinaasappel.

