


Hemelse modder € 7,75
Chocolade mousse, wi� e chocolade, Amarena-ĳ s 

Warme appelcrumble                                                      € 6,00
Warme Appeltaart, kaneelĳ s, vanille-saus en slagroom

Heerlĳ ke Grand dessert (vanaf 2 personen) € 15,00
Van allerlei heerlĳ ke lekkernĳ en op een schaal

Ko�  e of thee de luxe         € 5,00
Lekker bakje ko�  e, cappuccino of een thee met een likeurtje, koekjes, 
bonbon en slagroom

Dame Blanche D’n Optie € 6,25
Vanille-ĳ s met warme chocolade, advocaat & slagroom

Echte Engelse trifl e met vers fruit                                       € 6,50
Cake, likeur, mascarpone, vers fruit, frambozen sorbetĳ s en slagroom

Kies dan uit onze speciale ko�  es. 

Ko�  e D’n Optie met advocaat € 5,75

Irish co� ee – ko�  e met Ierse whisky    € 6,25

French co� ee – ko�  e met Grand Marnier   € 6,25 

Spanish co� ee – ko�  e met Tia Maria   € 6,25 

Italian co� ee – ko�  e met Amare� o   € 6,25

Baileys co� ee – ko�  e met Baileys   € 6,25

Ko�  e macchiato – espresso met gestoomde melk € 3,00

Ons ĳ s komt van ĳ ssalon Loe�  uit Druten.





PORTILLO MALBEC 13,5%  |  per glas € 4,75     per fl es  € 23,50

Argentĳ nse wĳ n uit de Mendoza streek. Deze donkerpaarse rode wĳ n bevat smaken van 
kersen, framboos en aalbessen, en hee�  een pi� ige afdronk met een vleugje kaneel. Heerlĳ k 
bĳ  een wat zwaarder gerecht of een lekker stukje rood vlees.

CAZAL VIEL ROUGE 13%  |  per glas € 4,35     per fl es  € 21,50

Franse wĳ n uit de Pays d’Oc. Deze toegankelĳ ke rode wĳ n hee�  een aroma van zacht rood fruit 
met een vleugje kruidigheid en hee�  een blend van Merlot, Syrah en Grenache druiven. Deze 
wĳ n is soepel en elegant, lekker bĳ  een stukje vlees.

BRÃNA VIEJA TEMPRANILLO  13,5%  |  per glas € 3,85     per fl es  € 19,00

Spaanse wĳ n uit de Queiles Vallei, Navarra streek. Deze rĳ ke donkerrode wĳ n hee�  de smaak 
van veel rood fruit en is soepel en fruitig met een lichte vanille aroma. Heerlĳ k bĳ  vleesgerech-
ten en belegen kazen.

  

BRÃNA  VIEJA ROSÉ 12%  |  per glas € 3,85     per fl es  € 19,00

Spaanse wĳ n uit de Queiles vallei, Navarra streek. Deze fruitige rosé hee�  aroma’s van rood 
fruit en aardbeien en bestaat uit Garnacha druiven. Heerlĳ k als aperitief of bĳ  visgerechten. 

CAZAL VIEL ROSÉ 12,5%  |  per glas € 3,85     per fl es € 19,00

Franse wĳ n uit de Pays d’Oc. Deze frisse rosé wordt aangevuld met de geuren van zachte wilde 
bloemen. De wĳ n bestaat uit een heerlĳ ke blend van Grenache 60%, Cinsault 20% en Syrah 
20% druiven.  De wĳ n is heerlĳ k bĳ  een selectie van vleessoorten o� ĳ  een zomeravond borrel.

PORTILLO CHARDONNAY 13%  |  per glas € 4,75     per fl es € 23,50

Argentĳ nse wĳ n uit de Mendoza streek. Deze fruitige wi� e wĳ n hee�  een fĳ n aroma van peren, 
appel en honing. Het is een sappige wĳ n met een mooie afdronk. Deze wĳ n past goed bĳ  milde 
gerechten zoals vis, gevogelte of pasta.

LAURENT MIQUEL PÈRE ET FILS SAUVIGNON BLANC 12%
per glas € 4.35     per fl es € 21,75

Franse wĳ n uit de Pays d’Oc streek. Deze fruitige frisse wi� e wĳ n hee�  de smaak van wit fruit 
en hints van wi� e bloesem. Daardoor hee�  de wĳ n pre� ige zuren en een zachte body. De wĳ n 
is ideaal als aperitief, of bĳ  lichte visgerechten.

EPICURO PINOT GRIGIO 12%  |  per glas € 4,25     per fl es € 21,25

Italiaanse wĳ n van het eiland Sicilië. Deze heerlĳ ke wi� e wĳ n hee�  de smaak van rĳ p fruit van 
perzik en peer. Deze wĳ n is heerlĳ k als aperitief, of bĳ  vis, pasta’s en salades.

BRÃNA VIEJA BLANCO 12,5%  |  per glas € 3,85     per fl es € 19,00

Spaanse wĳ n uit de Queiles vallei in de Navarra streek. Deze frisse droge wi� e wĳ n hee�  aro-
ma’s van citrus en smaak van citroen en grapefruit en hee�  een pre� ig zoetje in de afdronk. 
De wĳ n bestaat uit Chardonnay 50% en Viura 50% druiven.  De wĳ n is heerlĳ k als aperitief, 
maar ook bĳ  vis en frisse salades. 

LA PELISSIERE BLANC MOELLEUX 11,5%
per glas € 3.85     per fl es € 20,75

Deze sappige en tegelĳ k zoete wĳ n hee�  de smaak van onder andere peer en gedroogd fruit 
en hee�  aroma’s van exotisch fruit en bloemen. Deze moezel is gemaakt van de Semillon druif. 
Deze wĳ n is een uitstekend alternatief voor de Graaf Superieur. Hĳ  is heerlĳ k als zoete aperitief, 
of bĳ  desserts. 


