
V E R S W A R E N


Kaasplank voor ca. 4 personen. Bestaande uit 5 verschillende 
kaasjes, geschikt voor bij de borrel of als dessert. 

€ 25,00

Kaasplank voor ca. 2 personen. Bestaande uit 5 verschillende 
kaasjes, geschikt voor bij de borrel of als dessert. 

€ 15,00

Italiaanse vleeswaren voor 4 personen: Coppa, Salame zwarte peper, 
Lonzino al Vin Santo, Sopressata 

€ 18,00

Italiaanse vleeswaren voor 2 personen: Coppa, Salame zwarte peper, 
Lonzino al Vin Santo, Sopressata 

€ 10,00

Nederlandse vleeswaren van Bonte Bentheimer varken voor 4 
personen: spek, gedroogde worst en …. 

€ 22,00

Nederlandse vleeswaren van Bonte Bentheimer varken voor 2 
personen: spek, gedroogde worst en …. 

€ 12,00

Borrelplank voor ca. 4 personen; Mix van 2 kaasjes, 1 worstje, 
kaastapenade, olijven en noten

€ 22,50

Borrelplank voor ca. 2 personen; Mix van 2 kaasjes, 1 worstje, 
kaastapenade, olijven en noten

€ 12,00

Truffelworst +- 300 gram per stuk. € 12,00

Salami met zwarte peper +- 350 gram per stuk. € 10,00

Vacherin mont d’Or AOC. 500 gram. € 11,50

Epoisses AOC. 250 gram. € 9,50

Parmigiano Reggiano DOP 24+ maanden. punt +- 300 gram. € 10,00

Sardijnse groene olijven met pit in salamoia, bakje van ca… gram €



W I J N


? Fles Prosecco Treviso DOC. fles 750 ml.

Magnum prosecco

Wijnen van Weingut Steitz, Rheinhessen, Duitsland

Pinot Sekt Brut, bubbel van Spätburgunder (Pinot Noir)
 €	 17,00

Weiss (Silvaner/Riesling) 2018, Fris, droog, lekker fruitig. Aperitief, 
lichte groentengerechten en “borrelwijn”

€	 8,35

Grauburgunder 2018; Typische Pinot Gris, Frisse peren en appels in de 
smaak, breed inzetbaar en ook zonder eten heerlijk. 

€	 8,95

Spätburgunder trocken 2016; Sappige fruitige Pinot Noir met saak van 
kersen en rood fruit en zachte, soepele tannines. Om zo te drinken of 
bij lichte vlees- en paddestoelengerechten.

€	 9,95

Stein-Bockenheim Weissburgunder 2018; Pinot Blanc met delicaat 
geel fruit, broodkorst en kruidigheid. Nu mooi fris, kan ook nog een 
paar jaar liggen. Mooi bij gevogelte en vis uit de oven.

€	 13,10

Neu-Bamberg Riesling 2018; Een stevige Rieling met citrus, venkel, 
veel kruidigheid en een lichte rokerigheid van de vulkanische bodem. 
Mooi bij kruidige en pittige gerechten. 

€	 13,10

Rosé Eins 2018; Een echte rosé voor de koudere seizoenen, gemaakt 
van Spätburgunder en St. Laurent met een lichte houtrijping. 
Combineert heel makkelijk. Van meloe met ham tot gegrillde zalm, 
deze wijn past er mooi bij.

€	 15,90

Magnum Rot Eins; Fles van 1.5 l. Houtgerijpte blend van 
Spätburgunder, Cabernet Dorsa en Dornfelder. Zeer kruidig (tijm, 
rozemarijn) en een goede match met kruidige gerechten uit de oven 
zoals vlees in kruidenkorst.

€	 29,75

Goldenes Horn Silvaner 2017; Complexe maar toegankelijke wijn. 
Fruitigheid zoals nectarines en gele appel, kruidig zoals dille en 
borage, licht zilt en rokerig. Mooi bij de wat uitgebreidere 
groentengerechten, visgerechten en mediterraan gekruid gevogelte.

€	 16,85

Magnum Goldenes Horn Silvaner fles van 1,5 l. zie boven.
 €	 43,85

Heerkretz Riesling 18; Floraal, delicaat en mineraal. Een prachtige 
terroir-wijn uit de Heerkretz wijngaard. Ondanks elegantie wel een 
enorme kracht. Combineert met gemak bij wild zoals patrijs en sterk 
gekruide gerechten. Nu al lekker maar kan ook goed een paar jaar op 
fles verder rijpen.

€	 18,95

Eichelberg Spätburgunder 2015; Prachtige Pinot Noir. Een kersen-bom 
met bosgrond. Frisse elegante zuren met zacht warm fruit en 
vriendelijke tannines. Diepgang en toegankelijk. Bij lam, paddestoelen, 
gekruid vlees uit de oven, harde kazen.

€	 19,95

Magnum Eichelberg Spätburgunder 2013; Fles van 1.5 l. Zie boven
 €	 51,70



C A D E A U S


Olijfolie extra vergin uit Kreta in leuk blik, 0,75 l. € 7,50

Olijfolie extra vergin BIO uit Kreta, flesje 0,5 l. € 6,85

Olijfolie extra vergin BIO uit Spanje, flesje 0,25 l. € 4,95

San Giuliano, extra vergine olijfolie uit Sardinië, fles 500 ml. € 9,95

San Giuliano Primer, extra vergine olijfolie ‘riserva di famiglia’ magnum 
1500 ml. in houten kist

€ 55,00

Dodi Aceto Balsamico Riserva di Famiglia, >10 jaar gerijpt,  0,1l € 19,95

Giusti Aceto bianco di Modena agrodolce 250 ml. (witte Balsamico azijn) € 12,50

Giusti Aceto Balsamico 12,5 jaar oud in geschenkdoos, fles 250 ml. € 25,00

Giusti Aceto Balsamico 25 jaar oud in houten kist, fles 125 ml. € 125,00

Kaasplankje “Geneva”  BOSKA met leren koordje, ca 20 cm. lang € 4,00

Inpakservice, prijs per pakje/fles € 2,00


