Voorgerechten
Paling | mierikswortel | komkommer | kruiden crème

11

Watermeloen | feta | tomaat | focaccia V

8

Rilette van gans | krokante brioche | aceto ui | pistache

9

Brood | boter | olijven V

3

Hoofdgerechten
Schelvis | risotto | sojabonen | zeekraal

20

Gekonfijte eendenbout | hoisinjus | zoete aardappel | maïs

22

Van Buuren’s flatsteak | paprika | zwarte peperjus | tomaat

26

Clafoutis | spinazie | roquefort | pecannoot V

18

Patat | mayonaise | kruidenzout V

2,6

Salade | croutons | dressing V

2,6

Nagerechten
Stoofpeer | amandelmousse | suikeramandel | ijs van vanille

6,5

Chocolademousse | merengue | sorbet van passievrucht

6,5

Kaas | kletzenbrood | vijg | noten

8,5

Laat je verrassen!
3-gangen verrassingsmenu 36 | 4-gangen verrassingsmenu 43,5
3-gangen wijnarrangement 15,25 | 4-gangen wijnarrangement 20,5
Verrassingsmenu’s zijn alleen per tafel te bestellen.
Met uw wens, dieet en/of allergie houden wij natuurlijk rekening.

@dearendwinssen | #dearendwinssen

Bubbels

SETTE Cuvée Milesimato - Spumante extra dry – Italië

G 5,25

F 30

Een frisse “Prosecco” met een zeer verfijnde mousse, complexe aroma’s van tropisch fruit, peer, citrus en tonen van acaciahoning.

Schneider Pfaffmann Chardonnay brut - Chardonnay brut – Duitsland

F 35

Een aromatische wijn met frisse aroma’s van kruisbessen, vlierbloesem, limoen en tonen van tropisch fruit

Wit

Byrne Estate Series - Chardonnay – Australië

G 4,75

F 28

Een volle romige wijn, kort gerijpt op eikenhout met sappige aroma’s van vanille, guave, perzik, appel en een vleugje citroen.

San Antolin - Verdejo – Spanje

G 4,75

F 28

Een uit het glas stuivende frisse en sappige witte wijn met exotische aroma’s van meloen, ananas, mandarijn en een vleugje perzik.

Schneider Pfaffmann - Sauvignon Blanc – Duitsland

G 4,75

F 28

Een aromatische wijn met frisse aroma’s van kruisbessen, vlierbloesem, limoen en tonen van tropisch fruit.

Walter Riesling trocken - Riesling - Duitsland

F 32,5

Een frisse wijn met complexe aroma’s van abrikoos, groene appel, ananas en perzik in een minerale afdronk met een vleugje bijenwas.

Chablis ‘Domaine le Verger’ - Chardonnay – Frankrijk

F 37,5

Een mooie balans tussen mineraliteit en frisse aroma’s van wit fruit, appel en citrus in een licht romige afdronk met tonen van noten.

Rosé

Sacchetto - Pinot Grigio Blush – Italië

G 4,75

F 28

Een lichtgekleurde rosé met aroma’s van kers, bes, appel en peer met een vleugje acaciabloesem in een fris opwekkende afdronk.

Elixir Côtes de Provence Rosé - Cinsault, Grenache Noir – Frankrijk

F 32,5

Een elegante fruitige wijn met aroma’s van perzik, abrikoos en bessen in een frisse afdronk met een vleugje muskaat en grapefruit.

Rood

Byrne Estate Series - Shiraz – Australië

G 4,75

F 28

Een op Frans eiken gerijpte wijn met aroma’s van kersen, bramen, vanille, specerijen en een vleugje ceder in een kruidige afdronk.

Baccolo Rosso - Veneto – Italië

G 4,75

F 28

G 4,75

F 28

Een mooie volle geconcentreerde wijn met aroma’s van bosvruchten en krenten in een warme, kruidige afdronk.

Viranel Rendez Vous - Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon – Frankrijk

Een volfruitige wijn met aangename aroma’s van rijpe bessen en kersen in een soepele afdronk met een vleugje kruiden.

Merdinger Bühl - Spätburgunder – Duitsland

F 35

Een elegante wijn met fruitige, complexe aroma’s van kersen, zwarte bessen, vanille en zoethout in een kruidige afdronk.

Tomassi ‘Ripasso’ Valpolicella Classico – Corvina Veronese, Corvione, Rondinella – Italië

F 40

Een elegante doch geconcentreerde wijn met volle aroma’s van kersen en rozijnen in een afdronk met een vleugje zwarte peper.

Zoet en dessert

Hammel Liebfraumilch - Kerner, Müller Thurgau, Scheurebe – Duitsland

G 4,75

F 29

Een friszoete wijn met aroma’s van cassis, grapefruit, appel en peer met een vleugje sinaasappelbloesem een spannende afdronk.

Dona Dolce – Moscatel – Spanje

G5

F 30

Rijpe Moscatel-druiven geven deze wijn heerlijke aroma's van bloemen, citrusfruit, rijpe druiven, honing en gedroogde vruchten. Een
rijke smaak met aangename zuren, die mooi in balans zijn met het zoet in deze dessertwijn.

Altum Auslesse – Gewürztraminer – Duitsland

G6

F 33

Een elegante dessertwijn met verfijnde aroma’s van mango, lychee, passievrucht en een vleug rozen in een langaanhoudende afdronk.
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