MENU
Theatermenu
van tevoren gereserveerd

2- GANGEN
			
€ 23,50
		voor-, hoofdgerecht of hoofd-, nagerecht		
3- GANGEN				

		voor-, hoofd- en nagerecht 		

€ 27,50

Starters

OLIJVEN								€ 2,25
BROOD boter / aioli							€ 3,25
ZOETE AARDAPPEL FRITES truffelmayonaise			 € 4,50

Voorgerechten
SOEP VAN DE MAAND wisselend					
€ 7,00
EENDENBOUT salade / gekonfijte sjalot / bieslookmayonaise		 € 7,50
TRIO VAN ZALM saffraan-mayonaise					€ 8,75
SALADE little gem / oude boeren volvet / coeur de boeuf			€ 7,25

Hoofdgerechten

				
KOGELBIEFSTUK wisselende garnituren			
			
RUNDERBAVETTE geroosterde groenten / saus van sjalot

€ 17,75
€ 17,25
ZEEWOLF-FILET mousseline / gemarineerde witte kool / koriandersaus € 17,25
GEVULDE KATAIFIDEEG brie / groente batonettes / saus van peterselie €			
17,00

Nagerechten

PARFAIT VAN BASTOGNEKOEK saus van karamel			€ 6,75
WENTELTEEFJE chocolade / vanillesaus
			€ 6,50
IJSCOUPE fruit / slagroom						€ 6,25
KAASPLATEAU diversen / roggebrood / appelstroop*			€ 8,75
				*(tegen meerprijs van € 2,85 boven theatermenu prijs)		
Heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën, informeer dan naar de mogelijkheden.

Verwenwijnen

WIJN kaart
€ 4,60 per glas / € 24,50 per fles
				

Witte wijn

Sauvignon Blanc, Australië, Victoria

Spetterend tropisch fruit, een rijpe stijl Sauvignon met perzik en abrikoos, een vleugje
grassigheid, ook heerlijk geurig. Zachte en open smaak, meloen, zacht fruit, smaakvol, met een
fris levendig zuurtje na.

Chardonnay, Australië, Victoria

Mooie volle geur, met wat citrusfruit, vanille en rijpe tonen van karamel en perzik.
Volle en krachtige witte wijn met rijp wit en geel fruit. Heerlijk sappig en fris door tonen van
citrus en een zacht vleugje vanille.

Rode wijn

Merlot, Australië, Victoria

Een krachtige geur met veel kruidigheid, laurier paddenstoelen, ondersteund doorheen
aangenaam vleugje eiken. Een mooie volle en rijke smaak, heerlijk romig, met mooi fruit:
kersen, pruimen- en een fraaie houttoon, die het fruit absoluut niet overheerst. Eindigt met rijpe
en zachte tannines.

Cabernet Sauvignon, Australië, Victoria

Veel zoet fruit, cassis, pruimen, kaneel, aangenaam zwoel, confiture heerlijk rijp cabemet.
Goed in de mond, krachtig, behoorlijk vol en heftig in de smaak, maar ook goed fruit eucalyptus,
sap, bessen en wat zachte tannines na.

Huiswijnen

€ 3,75 per glas / € 21,50 per fles

Witte wijn Grillo, Italië, Sicilië

In de neus duidelijke hinten van wit fruit zoals perzik en peer, droog fris en fruitig.
Een lange afdronk met een goede zuurgraad.

Rode wijn Nero d’Avola, Italië, Sicilië

Intense aroma’s van kruiden en donker fruit met nuances van tabak mokka en specerijen.
Smaak: een kruidige aanzet met daarna mooi rijp fruit van zwarte bessen en kersen; volle smaak
en zachte tannines.

Rose wijn PienoSud, Italië, Puglia

Krachtig en aromatisch, mild en sappig, lichte zoetimpressie. Met goede zuren en bitters.

