
Wijnkaart

Witte Wijnen
 
Aberdeen Angus Chardonnay Glas 3,60 Fles 20
Argentinië – Mendoza – Chardonnay
Zuiver in de neus met aroma’s van banaan, appel en ananas. De wijn is vol 
van smaak en behoudt toch zijn frisheid en fruit.

Château des Eyssards Blanc Glas 4,20 Fles 22
Frankrijk – Vin de Pays d’Oc – Sauvignon Blanc/Semillion
Heldere strogele kleur. Frisse tonen van appeltjes, perzik en zelfs achterin 
wat banaan. De afdronk is door zijn zuurtjes in balans

Louis Latour - Ardèche Chardonnay Glas 4,60 Fles 26
Frankrijk - Vin des Pays des Coteaux de l’Ardèche - Chardonnay
Houtgelagerde, prettige, volle en soepele witte wijn die sterk verwantschap 
vertoont met de bekende blanke Bourgognes. De geur doet denken aan rijpe  
citrusvruchten en honing. De afdronk is noot-amandelachtig en prettig droog.

Jean Vullien & Fils - Roussette de Savoie  Fles 23
Frankrijk – AOC Roussette de Savoie - Roussette
Een vol, zacht en soepel smakende frisse witte wijn, die strogeel van kleur 
is. De wijn heeft een elegant, fris en mineralig bouquet, waarin de geur van 
meidoorn en sinaasappel naar voren komt.

Philippe Sauger - Cheverney   Fles 25
Frankrijk – AOC Cheverny – Sauvignon Blanc/Chardonnay
De witte Cheverny dankt zijn aromatische geuren aan de Sauvignon  
Blanc-druif (80%). De Chardonnay-druif (20%) geeft hem zijn rondeur.

Louis Latour - Viognier d’Ardèche   Fles 24
Frankrijk – AOC Vin des Pays des Coteaux de l’Ardèche - Viognier
De smaak van de Viognier is krachtig en niet te zwaar. De wijn heeft een 
bouquet van weelderige bloemige aroma’s.

Rosé

Turnstone Zinfandel Rosé Glas  3,60  Fles  20
USA – Californië/Central Valley – Zinfandel
De smaak is vriendelijk en zacht met tonen van rood fruit. In de afdronk een 
plezierig licht zoetje.

El Ariño Rosada Glas  3,60  Fles  20
Spanje – Somotano – Cabernet Sauvignon Temperanillo
De kleur is helder kersenrood. In de geur veel rood fruit tegen een kruidige 
achtergrond. Ook de smaak is bijzonder fris met wat boterachtige en lichte 
karamel tonen.

Château de Berne Rosé Glas  4,50  Fles  25
Frankrijk – AOC Côtes de Provence – Grenache Noir/Cinsault
De kleur is intrigerend licht met een neiging naar oranje. Men noemt dat ook wel  
‘Pelure d’oignon’ oftewel uienschillenkleur. De geur is vineus en zacht met tonen  
van rood fruit als aardbei en framboos. De smaak is vrij vol, mild en verfijnd.
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Mousserend en Champagnes

La Gioioso Prosecco wit of rosé   Fles 20
Italië – Veneto – Prosecco
Aromatisch, wit fruit en wat citrus. Frisse stijl met lichte mousse. 
Bijzonder plezierig aperitief en ook geschikt bij wat lichtere gerechten.

Christian Bourmalt Hermance Cuvée Brut 
Champagne   Fles  60
Frankrijk – Avize – Pinot Noir/Chardonnay
De smaak van de Cuvee Hermance kan gedefineerd worden als soepel en fris, 
met een romig bruisen van de mousse. Volle smaak met een lichte aanwezigheid  
van citroen geroosterd hout, geel fruit en noten.

Bollinger Special Cuvée Brut Champagne  Fles 80
Frankrijk – La Champagne – Pinot Noir/Chardonnay/Pinot Meunier
Helder, lichtgeel van kleur met gouden kern. Een weelderige geur met 
complexe aroma’s, licht toast en onder grote hoeveelheid zuurstof gemaakt, 
wat kenmerkend is voor de stijl van Bollinger. Een karaktervolle Champagne 
met veel elegantie en reserve.

Rode Wijnen 

Rosario Cabernet Sauvignon Glas 3,60 Fles 20
Chili – Central Valley – Cabernet Sauvignon
Rosario Cabernet Sauvignon is een donkerpaarse wijn met het aroma van de 
Cabernet Sauvignon druiven, bosbessen en kersen.

The Wolftrap Glas 4,50 Fles 25
Zuid-Afrika – Franschhoek – Syrah/Mourvèdre/Viognier
Een prachtige geur van rood fruit, kruiden en koffietonen met een intense 
smaak van rijp fruit en kruidige tonen.

D. Vialard & E. Hosteins - 
Le Merlot de la Chapelle Glas 4,20 Fles 22
Frankrijk – Vin de Pays de l’Hérault - Merlot
Deze wijn smaakt als zwarte kersen met een volle kruidige afdronk.

Villa Emilio – Cuvée des Chevaliers 2013  Fles 23
Frankrijk – AOC Saint Chinian – Grenache/Syrah/Cinsault/Carignan
Een volle, robuuste bewaarwijn met body, die het mooiste tot zijn recht komt 
tijdens een feestelijk diner. De druiven voor deze wijn worden geselecteerd 
van de beste percelen en van de oudste wijnranken.

Falasco Valpolicella Ripasso   Fles 27
Italië – Valpolicella/Veneto – Corvina/Rondinella
De geur is zeer karakteristiek met elementen van pruimen en rozijnen. 
De smaak is krachtig en complex met toch een zekere frisheid.

Châteauneuf du Pape Yann Mousset   Fles 38
Frankrijk – Rhône – Shiraz/Granache/Cinsault
Een bouquet dan een viooltjes en rozemarijn doet denken. De smaak is 
krachtig en mond vullend met een karakteristiek kruidige afdronk.

Dinerkaart



Hoofdgerechten

Kipsaté één of twee spiezen 13|17 
Atjar ketimoen | kroepoek | gebakken uitjes | friet | salade | pindasaus 

Wokribs 18
Ui | paprika | champignons | friet | keuze uit piri-piri of ketjap-honing

Sliders 16
Runderburger | spek | tomaat | Cheddarkaas
Lamsburger | rucola | piccalilly
Kipburger | gefrituurde uienringen | truffelmayonaise
Friet | salade

Steak de Berg Dagprijs
Wisselende steak | friet | salade | saus naar keuze

Kalfsstoof 17
Gestoofd in Leffe Royale | rode bieten | rucola | schorseneren |  
aardappel-knoflookpuree

Eendenborst 19
Oosters gestoofde aardappel | oerwortel | zwarte bonensaus

Tournedos 23
Paddenstoelenragout | geroosterde pompoen | roseval aardappel |  
rode wijnsaus
Supplement eendenlever 4

2 sliptongen | 3 sliptongen 16 | 20
Spinazie | aardappelgratin | citroen | boterjus 

Doradefilet 18
Bloemkool | romanesco | koekje van risotto | olijven antiboise

Geitenkaas moussaka 17
Aardappel | aubergine | vegetarisch gehakt | bechamelsaus

Chefs special 16
Vraag de keuken naar de mogelijkheden

Voorgerechten

Carpaccio 10
Pittenmix | Parmezaanse kaas | rucola | truffel-portdressing
Supplement eendenleverkrullen 3

Gerookte kalfs rib-eye   10
Piccalilly | zoetzure paddenstoelen | tonijnmayonaise

Duo van zalm 10
Zalm zacht gegaard in olijfolie | gerookte zalm | bietencarpaccio |
schuim van crème fraîche | limoenkaviaar | verveine dressing

Duo van ravioli 11
Gambamousse | kalfswang | oude kaas | rucola | mosterdsaus

Gekarameliseerde geitenkaas 9
Notenkruim | crouton van vijgenbrood | gemarineerde vijgen |  
honing-tijmdressing

Breekbrood met smeersels 5
Olijfolie | tomatentapenade | truffelboter

Uiensoep  6
Pernod | kaascroutons

Mosterdsoep  6
Spek | geitenkaas

Kindermenu’s

Pannenkoek 8
Stroop | poedersuiker

Spareribs, frikandel, kipnuggets, kroket of vissticks 9
Appelmoes | friet | salade | mayonaise

Alle kindermenu’s worden geserveerd met een kinderijsje na.

Kijk voor nog meer heerlijke gerechten op onze specialiteitenborden.  
Het is niet uitgesloten dat uw gerechten allergenen kunnen bevatten.

Maaltijdsalades

Rijkelijk gevulde maaltijdsalades met diverse slasoorten, komkommer,  
tomaat, rode ui en bijpassende dressing. Geserveerd met friet of brood.

Carpaccio 14
Pittenmix | Parmezaanse kaas | truffel-portdressing

Ossenhaaspunten 15
Champignons | ui | sesamzaad | ketjap-sesamdressing

Kip piri-piri 13
Champignons | ui | paprika | piri-piridressing

Gamba’s 15
Kappertjes | croutons | knoflookdressing

Duo van zalm 14
Zalm zacht gegaard in olijfolie | gerookte zalm | kappertjes |  
citroenmayonaise 

Geitenkaas 13
Notenkruim | croutons | honing-tijmdressing

Desserts

Crêpes Suzette 8
Flensjes | vanille-ijs | sinaasappel | Grand Marnier

Gateau chaud 7
Chocolade | gezouten karamel | kersenroomijs | gedroogde sinaasappel

Hazelnoot crème brûlée 7
Bosbessenijs | kaneelsuiker

Bastognekoek parfait 6
Whisky likeur | koffiesaus

Kaasplankje 11
Père Joseph | Van Zuijlen boerenkaas | Monte Enebro |  
blauwe klaver | dadel-vijgenbrood | sinaasappel marmelade

Kijk voor nog meer heerlijke gerechten op onze specialiteitenborden.  
Het is niet uitgesloten dat uw gerechten allergenen kunnen bevatten.


