De hele wereld
loopt ongeveer
drie borrels achter
Humphrey Bogart

Van harte welkom bij Lefebvre.
Al sinds 2011 bevindt het Wijncafé zich in dit
voormalig makelaarspand aan de Neude en
sinds 2021 is het Bistrocafé daarbij geopend.
Wij zijn er voor iedereen die in een ontspannen
omgeving wilt genieten van een goed glas wijn.
Er staan ruim 100 wijnen op onze wijnkaart,
waarvan er veel per glas verkrijgbaar zijn.
We zijn dan ook erg benieuwd naar wat jij
lekker vindt en voorzien jou waar nodig graag
van advies, om je vervolgens zelf een keuze te
geven welke wijn het beste bij jou past.

Naast de wijnen op onze wijnkaart, hebben we
bij Lefebvre altijd een aantal ‘kelderschatten’
verstopt in onze wijnkelder. Deze wijnen staan
vermeld op ‘De Plank’ of in ons ‘Zwarte Boekje’.
Vraag ernaar bij onze collega’s.
Om jouw middag nog completer te maken,
serveren we borrelhappen vanuit onze keuken.
De borrelkaart vindt je op de laatste pagina.
Trek in heerlijke gerechten uit de Franse
keuken? Neem dan plaats in ons Bistrocafé of
vraag naar de mogelijkheden bij onze collega’s.

Bij Lefebvre streven we ernaar om een zo
compleet mogelijk wijnassortiment aan te
bieden, waar mogelijk met wijnen welke met
liefde en aandacht voor mens en natuur
geproduceerd zijn.
Mocht jouw favoriete wijn er niet bij staan,
vraag dan vooral aan onze collega’s naar een
passend alternatief, we helpen je graag.

Ondanks onze grote zorgvuldigheid kan het
voorkomen dat een wijn niet voorradig is of van
jaartal is veranderd

mousserend wit

champagne wit

Diaphane Blanquette de Limoux
Mauzac/Chenin/Chardonnay – Limoux, Frankrijk
verfijnd, typische neus van Mauzac aroma’s van
gras en honing, bloemen, citroen, perzik, rijpe
appel en een vette afdronk, 18 maanden ‘sur lie’
– glas 8,50 / fles 42,50

Hugues Godmé, Extra Brut 1er Cru , Réserve
Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier –
Verzenay
evenwichtig door de gelijke delen van druiven
en de houtopvoeding, romig en fris tegelijk
– glas 11,50 / fles 70,00

mousserend rosé

Hugues Godmé, Grand Cru Blanc de Noirs
Pinot Noir – Verzenay
bio-dynamisch, 5 jaar ‘sur lie’, indrukken van
rode bessen, citrus en hazelnoot
– fles 75,00

Weingut Strauch, Rosé Pur, NV
Spätburgunder – Rheinhessen, Duitsland
een hele fijne volle sekt met veel rood fruit,
verfrissend, interessant en zo dik dat je de
alcohol niet mist
– glas 7,50 / fles 45,00

pétillant naturel

Legras & Haas, Grand Cru Blanc de Blanc
Chardonnay – Chouilly
fris, mooie zuren en elegantie, jasmijn en perzik,
fijne mousse en een zachte afdronk met lengte
– fles 70,00

Lise et Bertrand Jousset ‘Exilé Rosé’, 2020
Gamay – Loire, Frankrijk
super fruitig en licht funky met een gistige
afdronk, veel sappig fruit zoals aardbei,
framboos en peer, heerlijk verfrissend
– fles 45,00

Geoffroy, 1er Cru Pureté Brut Nature
Pinot Meunier/Pinot Noir/Chardonnay –
Cumières
zeer mineraal met tonen van granny smith en
rijp fruit, geur van brioche, smaken als vanille en
appelcompote, zuiverheid ten top
– fles 70,00

Azienda Agricola Cavaliera Lambrusco, 2018
Lambrusco – Emilia Romagna, Italië
aardse en relatief volle lambrusco, fermentatie
met inheemse gisten, veel concentratie,
minimaal sulfiet en tweede vergisting op fles
– fles 50,00

Geoffroy, Empreinte 1er Cru, Vintage 2014
Pinot Noir – Cumières
delicate champagne, opvoeding op hout geeft
veel body terwijl de appelzuren de wijn ook fris
houden, fantastische vintage champagne
– fles 85,00

champagne rosé

Jacquesson, Cuvée 744 Extra Brut
Chardonnay/Meunier/Pinot Noir – Dizy
biologisch, geuren van limoen, peer, hazelnoot,
honing en brioche, gebaseerd op jaargang 2014
– fles 85,00

Legras & Haas
Chardonnay/Pinot Noir/Meunier – Chouilly
aroma’s van framboos, gember, aardbei,
grapefruit en een droge afdronk
– fles 70,00

per glas
per fles

6,00
30,00

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Areal Vinho Verde
Arinto/Alvarinho/Loureiro – Vinho Verde,
Portugal
heerlijk geurig met veel appel, peer en
citrustonen, met een aangenaam tinteltje

Roccalanna Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano – Abruzzo, Italië
wijn voor elke dag, sappig rood fruit en een
volle body

Viña Tempero
Verdejo – Rueda, Spanje
fris met intense aroma’s van tropische vruchten
en rijp fruit
Blaashoek
Chenin Blanc – West-Kaap, Zuid-Afrika
tropisch fruit, peer, sappig met een verrassende
mineraliteit

Zweefteef
Pinotage/Shiraz – West-Kaap, Zuid-Afrika
sappig en krachtig met aroma’s van zwart fruit,
hout en iets aards
Villa Palma Reserva Tinto
Castelão/Aragonez/Syrah – Setúbal, Portugal
dik sap met donker fruit, 8 maanden op eiken
en licht rokerig in de afdronk

zin in iets speciaals
Vraag naar onze bijzondere wijnen van de plank

per glas
per fles

7,00
35,00

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Mittelbach Lösserl
Grüner Veltliner – Niederösterreich, Oostenrijk
loepzuiver met levendige zuren en tonen van
citrus en groene appel

Gmeinböck
Zweigelt – Niederösterreich, Oostenrijk
rood fruit, kruiden en specerijen en frisse
afdronk

Weingut Zähringer
Gutedel – Baden, Duitsland
rond en lichtvoetig met groene appel en
amandel
– flesprijs 46,75 (1ltr)

Lunatico
Primitivo – Puglia, Italië
zacht en vol, aroma’s van rijpe pruim, zwarte
kers en viooltjes

Domaine de Castelnau
Viognier – Pays d’Oc, Frankrijk
bloemig en veel geel fruit in de neus, rijp en
romig in de mond met een volle afdronk

La Villette
Cabernet Sauvignon – Pays d’Oc, Frankrijk
diep rode kleur, volle aroma’s van zwart fruit,
geroosterde koffiebonen, pure chocolade en
vanille, aangename tannines

rosé schenkwijn
Chateau Saint Julien
Grenache/Cinsault/Syrah – Provence, Frankrijk
licht van kleur maar vol van smaak, met aroma’s
van rode kers, rozenbottel, granaatappel en
groene kruiden

zin in iets speciaals
Vraag naar onze bijzondere wijnen van de plank

per glas
per fles

8,00
40,00

witte schenkwijn

rode schenkwijn

Tower Rock
Sauvignon Blanc – Marlborough,
Nieuw-Zeeland
typisch sauvignon blanc uit Nieuw-Zeeland,
vers gemaaid gras, kruisbessen en citrus

Weingut Zähringer
Spätburgunder – Baden, Duitsland
kersen, blauwe bessen, vlierbessen en zwarte
peper, licht gekoeld het lekkerst
– flesprijs 53,50 (1ltr)

Von Winning
Riesling – Pfalz, Duitsland
zuiver en elegant, bloemig, limoen, steenfruit en
iets vuursteen

Côtes du Rhône
Grenache/Syrah/Mourvèdre – Rhône, Frankrijk
fris en rood fruit, verse kruiden en zoete
specerijen

Côtes du Rhône
Rousanne/Clairette/Viognier – Rhône, Frankrijk
prachtig volle en zachte wijn met veel rijp fruit

Cuatro Pasos
Mencía – Bierzo, Spanje
soepel en krachtig, fris, veel fruit, mooie
tannines

Du Charme
Chardonnay – Languedoc, Frankrijk
vol en rijk, tropisch fruit, vanille, hazelnoot,
8 maanden eikenhout

zin in iets speciaals
Vraag naar onze bijzondere wijnen van de plank

witte wijn
La Sancive Muscadet, 2018
Melon de Bourgogne – Loire, Frankrijk
frisse muscadet met aangename ziltigheid,
zachte zuren, mooi en levendig fruit als citrus
en steenfruit
– glas 8,75 / fles 43,75

Domaine des Marnes Blanches En Quatre Vis, 2019
Chardonnay – Jura, Frankrijk
biologisch, frisse stijl met mooi hout, geuren van
vanille, gebrande noten, tropisch fruit en een
goede combinatie met verschillende soorten kaas
– fles 57,50

Vincent Roussely ‘L’Echo’, 2021
Sauvignon Blanc – Loire, Frankrijk
a-typisch door zijn rijke romigheid, groen fruit en
subtiele kruidigheid, laat geoogst en langzaam
gefermenteerd voor maximale concentratie
– glas 8,75 / fles 43,75

Kritt, Marc Kreydenweiss, 2019
Pinot Blanc – Elzas, Frankrijk
rijp geel fruit en tonen van honing en
amandelen, de mineraliteit zorgt voor een
strakker mondgevoel
– glas 9,50 / fles 47,50

Catherine et Pierre Breton, Vouvray, 2019
Chenin Blanc – Loire, Frankrijk
biologisch en ‘low-intervention’ gevinifieerd
met natuurlijk fermentatie en minimaal sulfiet,
subtiele houttonen door gebruikte houten vaten
– fles 55,00

Wittmann Silvaner Trocken, 2020
Silvaner – Rheinhessen, Duitsland
fris en sappig, aangename kruidigheid van
rozemarijn en salie, fijne en intense mineraliteit
– glas 9,50 / fles 47,50

Domaine Thibert-Miranda, Mâcon-Fuissé, 2020
Chardonnay – Bourgogne, Frankrijk
frisse stijl witte Bourgogne die grotendeels op
RVS is opgevoed, rijp steenfruit met een zachte
en romige afdronk
– glas 9,50 / fles 47,50

Schloss Lieser, SL, 2020
Riesling – Mosel, Duitsland
aangename Riesling van een van de top
producenten uit de Mosel, ragfijne zuren en
delicaat fruit, groene appel en perzik voeren de
boventoon
– glas 9,00 / fles 45,00

Fumey-Chatelain, Arbois Savagnin, NV, 2019
Savagnin – Jura, Frankrijk
klassieke oxidatieve Jura wijn, groene en rode
appel, amandelmelk en geroosterde kerrie,
gezouten karamel en room in de afdronk
– glas 11,00 / fles 55,00

Ansgar Clüsserath, Spätlese, 2018
Riesling – Mosel, Duitsland
dikke, zwoele en zeer laat geoogste riesling,
veel heerlijk overrijp fruit, knallende mineraliteit
en frisse zuren
– fles 55,00

Domaine de Montcy, Cour-Cheverny, 2017
Romorantin – Loire, Frankrijk
heerlijk dik met ananas, perzik, honing, ceder
en vanille, ziltig en licht oxidatieve afdronk, geeft
menig dikke Bourgogne het nakijken
– glas 9,50 / fles 47,50

Knewitz Weth & Welz, 2019
Chardonnay/Weissburgunder – Rheinhessen,
Duitsland
sappig en fris, citrusfruit zoals citroen en limoen,
lichte tonen van witte thee en vers brood,
subtiele invloeden van rijping op houten vaten
– fles 45,00

witte wijn vervolg
Wijngaard Dassemus, Wilde Witte, 2020
Solaris/Sauvignac/Johaniter – Brabant, NL
ongefilterd, inheemse gisten en ouderwets
handwerk, fris, tonen van peer, appel en citroen
– fles 42,50

Herèncis Altés, Benufet, 2019
Garnatxa Blanca – Terra Alta, Spanje
biologisch, gemaakt van 100 jaar oude stokken,
perzik, tropisch fruit en bloemen, fijne frisheid
– glas 8,75 / fles 43,75

Bernhard Ott, Grüner Veltliner, 2019
Grüner Veltliner – Wagram, Oostenrijk
bio-dynamisch, rijpe gele appel, perzik en
kweepeer, mooie kruidigheid, vol en romig
– fles 57,50

Dido La Universal, 2019
Macabeu/Garnatxa/Xarel-lo – Montsant, Spanje
mineraal en bloemig, rijp fruit zoals peer en
abrikoos, complexe smaak met veel diepgang
– fles 57,50

Pio Cesare, Gavi di Gavi, 2019
Cortese – Piemonte, Italië
bloemen, citrusfruit en appel, frisheid met een
mooie droge smaak en tegelijk vol en elegant,
in de afdronk venkel en amandelspijs
– fles 50,00

Valserrano, Rioja Blanco, 2020
Viura – Rioja, Spanje
aromatische dikke Rioja, gerijpt in Amerikaans
en Frans eiken, tropisch fruit en vanille in de
neus met een stevige smaak en verfijnde zuren
– fles 47,50

Tiefenbrunner, Feldmarschall, 2018
Müller Thurgau – Alto Adige, Italië
fris wit fruit als peer en perzik, bergamot, een
vleugje appel en zachte bitters
– fles 60,00

Vinhos Barbeito, 2018
Verdelho/Sercial – Madeira, Portugal
aroma’s van citroenschil, bloesem en een
verfrissende afdronk
– glas 9,00 / fles 45,00

Tasca d’Almerita, Nozze d’Oro, 2018
Tasca/Inzolia – Sicilia, Italië
mooie geur met honing, noten en marsepein,
geconcentreerde smaak met peer en appel
– fles 55,00

F.F. Coppala ‘Directors Cut’, 2018
Chardonnay – Californië, Verenigde Staten
chardonnay zoals je hem verwacht ui de VS,
veel vanille, toast, boter, appel en peer
– glas 10,50 / fles 52,50

Ossian, Quintaluna, 2019
Verdejo – Castilla Y Léon, Spanje
biologisch, zeer oude wijnstokken, houtgerijpt,
tropisch fruit en een geconcentreerde afdronk
– fles 50,00

Laibach Chenin Blanc Sur Lie, 2019
Chenin Blanc – West-Kaap, Zuid Afrika
steenfruit en ananas, fijne romigheid en de geur
van vers brood door zijn lange ‘sur lie’
– glas 9,50 / fles 47,50

Cap de Nit, Blanc Moscatel Sec, 2019
Moscatel – Alicante, Spanje
droge moscatel, paar dagen schilcontact, floraal,
rokerig en mineraal, heerlijke stevige structuur.
– fles 45,00

Main Divide, 2018
Pinot Gris – Waipara Valley, Nieuw Zeeland
laat geoogst, tikje botrytis, frisse zuren wegen
mooi op tegen het restzoet, vol en rijp fruit
– fles 47,50

rode wijn
Domaine Pré Baron, 2020
Gamay – Loire, Frankrijk
aardbeien, vers en gedroogd, frambozen en
zwarte kers, heerlijk als die iets gekoeld is
– glas 9,00 / fles 45,00
Domaine Marcel Joubert, 2019
Gamay – Beaujolais, Frankrijk
licht en wild rood fruit door semi-carbonische
maceratie, frisse zuren, licht kruidig in de
afdronk, ongeklaard en ongezwaveld
– glas 9,50 / fles 47,50
Domaine Buisson, Saint Romain Sous Roche, 2015
Pinot Noir – Bourgogne, Frankrijk
diepe rode kleur, heerlijk geparfumeerd fruit,
zwarte kers, rode bes en aardse tonen,
licht peperig met elegante tannines, lange en
complexe afdronk
– fles 65,00
Domaine Catherine et Pierre Breton ‘Trinch’
Bourgueil, 2019
Cabernet Franc – Loire, Frankrijk
handgeplukt en natuurlijk gevinifieerd met
minimaal sulfiet, rijpe zwarte en rode bessen,
groene paprika en kruiden, subtiele aardsheid
– fles 50,00
Fumey-Chatelain, Arbois Ploussard, 2018
Ploussard – Jura, Frankrijk
laag in extractie maar hoog in concentratie,
floraal en kruidig met licht bessenfruit en een
aardse en minerale finish
– fles 47,50
Château Barouillet, 2020
Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon/Merlot/
Malbec – Bergerac, Frankrijk
natuurwijn, zwart fruit, kruiden en specerijen,
geen hout opvoeding
– fles 45,00

Mas Lumen La Sylve, 2003
Syrah/Carignan/Grenache/Cinsault –
Languedoc, Frankrijk
rijpe Zuid-Franse krachtpatser met ontwikkeling,
kruidigheid en opvallend veel fruit, boterzachte
tannines, in de kracht van zijn leven
– fles 55,00
Louis Mitjavile ‘Le Versant’, 2019
Cabernet Franc/Merlot – Bordeaux, Frankrijk
jonge en moderne Bordeaux die leunt op zijn
fruit, toch opvallend veel rokerigheid en tabak,
goede structuur zonder te zwaar te worden
– glas 10,00 / fles 50,00
Chateau Grand Beausejour Pomerol, 2002
Merlot – Bordeaux, Frankrijk
100% merlot uit Pomerol, veel donker fruit,
pruimen en vijgen, fijne kruidigheid,
opvallend dik en krachtig voor zijn leeftijd
– fles 65,00
Domaine Padié, Le Pacha, 2019
Carignan – Roussillon, Frankrijk
wijn van meer dan 100 jaar oude stokken,
minimale interventie gevinifieerd, resultaat is
een dikke boerse wijn die opvallend drinkbaar is
– fles 55,00
Valérie Courrèges ‘Ocrement-dit’, 2019
Malbec – Cahors, Frankrijk
rijpe en tanninerijke malbec die erg drinkbaar
blijft, tonen van natte aarde, wilde kruiden,
viooltjes en veel donker fruit. in de afdronk komt
een vleugje munt langs
– glas 9,00 / fles 45,00
Andrian Tor di Lupo Lagrein Riserva, 2017
Lagrein – Alto Adige, Italië
indrukken van pruimen, zwarte kersen, bittere
chocolade, koffie en confiture
– fles 65,00

rode wijn vervolg
Tedeschi Maternigo, Valpolicella Superiore, 2017
Corvina/Corvinone/Rondinella – Veneto, Italië
breed en krachtig, met heerlijk rood fruit in
combinatie met een vleugje zwoelheid, mooie
tannines, goede zuren en een stevige afdronk
– glas 10,00 / fles 50,00
Pio Cesare, Langhe, 2018
Nebbiolo – Piemonte, Italië
dit kleine broertje van de Barolo is heerlijk
rokerig in de geur met rijp kersenfruit, bloemen,
laurier, stevige tannines en mooie zuren
– glas 12,00 / fles 60,00
Poliziano Vino Nobile di Montepulciano, 2018
Sangiovese – Toscane, Italië
mooi en complex, dik donker fruit zoals kersen
en zwarte bessen, tonen van leer en vanille,
stevige tannines
– fles 55,00
Weingut Zähringer, Spätburgunder, 2018
Pinot Noir – Baden, Duitsland
zwarte bes, kersen, bramen en kruiden zoals
kaneel, vanille en groene peper, goede body
met strakke zuren en tannines, kruidige afdronk
– fles 55,00
Weingut Espenhof Stammbaum 418J, 2018
Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot/
Syrah – Rheinhessen, Duitsland
donker en rood fruit, stevige tannines en een
lange afdronk, het warme jaar van ‘18 in je glas
– glas 9,50 / fles 47,50
Wijngaard Dassemus, Wilde Rode, 2019-2020
Rondo/Baron/Cabernet Cortis – Noord-Brabant,
Nederland
de rondo en baron rijpen 6 maanden op eiken
vaten, de cabernet cortis 18 maanden, soepel
met fris fruit en zachte tonen van het eikenhout
– fles 42,50

Niepoort NatCool Drink me, 2020
Baja – Bairrada, Portugal
lichte rode wijn, minimale interventie, aardbeien,
witte peper en paprika, licht boers in de neus
– glas 8,50 / fles 57,50 (1ltr)
Herència Altés La Pilosa, 2017
Garnatxa Peluda – Terra Alta, Spanje
biologisch, aroma’s van licht rood fruit, zachte
zuren en zoete specerijen van het hout
– fles 45,00
Valserrano Reserva, 2016
Tempranillo/Graciano – Rioja, Spanje
krachtig, donker rijp fruit, ceder en kruidnagel,
24 maanden Frans en Amerikaans eikenhout
– glas 10,00 / fles 50,00
Dido La Universal, 2019
Garnacha/Syrah/Carginan – Montsant, Spanje
rijp fruit, gedroogde kruiden en zachte
balsamico, houtrijping van 16 maanden
– fles 52,50
Joel Gott, 2018
Zinfandel – Californië, Verenigde Staten
rijp fruit, vijgen, pruimen, witte peper, kruidnagel
en nootmuskaat, heel veel wijn!
– glas 10,00 / fles 50,00
Tomero ‘Single Vinyard’ Petit Verdot, 2018
Petit Verdot – Mendoza, Argentinië
druiven uit de hooggelegen Uco Valley, soepel
en zacht, intens diepe rode kleur, rijpe pruimen,
cacao en tabak met vanille in de afdronk
– fles 52,50
Pedro Parra y Familia V Vinistra, 2018
País – Itata Valley, Chili
elegant en licht, boterzachte tannines, fris
bessenfruit, licht pepertje, minimale interventie
– fles 47,50

zoete wijn

sherry/madeira

Weingut Theo Minges, Goldmuskateller, 2020
Goldmuskaletter – Pfalz, Duitsland
een soort goudgerande granny smith in een
fles, heel lekker en verfrissend met stiekem ook
wat restzoet
– glas 9,00 / fles 45,00

Rey Fernando de Castilla, Antique, Oloroso
Palomino – Jerez, Spanje
complexe tonen van gebrande hazelnoot,
specerijen, cognac, mandarijn en chocolade
– glas 8,00

Gruber Röschitz Beerenauslese Organic, 2019
Chardonnay – Weinviertel, Oostenrijk
tonen van zoet geel tropisch fruit met hints van
lychee, honing, verse vijgen en versuikerde
sinaasappelschillen
– glas 9,50
Domaine Pouderoux Maury, Mise Tardive, 2013
Grenache – Languedoc-Roussillon, Frankrijk
kruidig in de geur, niet al te zoet, tonen van
tabak, kersen, vijgen en leer, mooi mondvullend
met veel structuur en kracht
– glas 9,00
Ricasoli, Vin Santo, 2011
Malvasia – Toscane, Italië
gemaakt van ingedroogde druiven, aroma’s van
rozijnen, koffie, noten, honing en karamel
– glas 10,00

Rey Fernando de Castilla Pedro Ximenez
Pedro Ximenez – Jerez, Spanje
geur van rozijnen, mokka en chocolade, smaak
is friszoet en honingachtig
– glas 6,00
Barbeito Madeira, Reserva Velha, 10 years old
Malvasia – Madeira, Portugal
florale tonen, citrusschil, specerijen, honing en
amandel
– glas 7,50

port
Niepoort White Port
sinaasappelschil, gedroogde vijg, walnoot,
amandel en bloemen
– glas 6,00
Niepoort Ruby Port
tonen van bramen, kersen en pruimen, zwoele
zoete smaak en een hint van chocolade
– glas 6,00
Niepoort Tawny Port
gedroogd fruit vijgen en krenten, karamel en
en gebrande noten
– glas 6,00
Niepoort Late Bottled Vintage 2016
mooie zuren, zacht fruit en stevige tannines,
heerlijk glas port
– glas 7,50

bier van de fles

water

De Leckere Pilsner
4,50
karakteristiek volmout
De Leckere Witte Vrouwen
5,50
witbier en weizen, zacht en romig
De Leckere WIPA White Cascade
6,00
weizen ipa, fris, bitter met heerlijk tropisch fruit
De Leckere Gulden Craen
6,00
blond, indrukken van vers brood, hop en citrus
De Leckere Razende Swaen
6,00
vol donkerblond met een krachtige moutsmaak

Bru mineraalwater, 750ml
Spa rood

alcoholarm
Natureo 0.0% – Muscat, Spanje
6,50
intens aromatisch, bloemig met peer, perzik en
citrus, echte wijn waar de alcohol is uitgehaald
Leffe Blond 0,0%
5,50
kruidnagel en vanille, fijne gerookte toets
Van De Streek Playground IPA 0,5%
6,00
smaakvol met veel fruit, licht bittertje

in de mix
P&T
8,00
witte port met tonic, geserveerd met citroen en
munt, verrassend fris
Aperol Spritz
9,50
aperol spritz met Blanquette de Limoux en
spa rood, licht zoet en bruisend
Negroni
10,50
met Citadelle Gin, vermouth en campari, stevig
en bitterzoet
Gin-Tonic
10,50
met Citadelle Gin, lekker kruidig en smaakvol

6,00
3,50

fris en sap
Coca Cola Zero
Tonic
Oriental Yuzu Tonic
Ginger Beer
Orangina
Ice Tea Green
Schulp appelsap
Schulp perensap

3,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,50
3,50
3,50

koffie en thee
onze koffie is fair trade en biologisch
voor havermelk +0,50
koffie
espresso
dubbele espresso
cappuccino
latte macchiato
thee
verse gemberthee
verse muntthee

3,25
3,25
4,50
3,50
4,00
3,25
3,75
3,75

borrel

kleine borrel

charcuterie
diverse soorten vlees met tafelzuur

p.p. 8,50

oesters
per stuk 3,50
vraag ons naar de beschikbaarheid

kaasplank
met brood en stroop

p.p. 8,50

gemengde noten
huisgemarineerde olijven
chips met dip

4,00
4,00
3,50

schaal met lekkers
assortiment van hapjes van de kaart
(te bestellen vanaf 2 pers.)

p.p. 8,50
ambachtelijk biologisch brood
van de Veldkeuken uit Amelisweerd
met diverse smeersels

6,00

flammkuchen
crème fraîche, spek, rode ui
crème fraîche, zalm, zongedroogde
tomaat, rucola
pizza
margherita, olijf
chorizo, ui, rucola
escargots à la bourguignonne (6 stuks)
wijngaardslakken in kruidenboter

9,50
9,50

dieet/allergieën
wanneer wij rekening kunnen houden met uw
dieet en/of allergieën dan horen wij dat graag

9,50
9,50
9,00

croquettes (8 stuks)
8,50
van de Croquetten Boutique Utrecht
mix van tomaat-parmezaan, truffel-knolselderij,
Thaise gamba en kalfsbitterballen
kalfsbitterballen (8 stuks)

8,50

rillette van gans
geserveerd met tafelzuur en toast

9,50

