APERITIEF
Cava d’Arciac Brut 5,25
Cellers de l’Arboç, Cataluña, Spanje
Zuidam Dutch Courage Gin & Tonic 8,50
Zuidam Dutch Courage Gin • Fever Tree
• komkommer • limoen
Bobby’s Dry Gin & Tonic 10,00
Bobby’s Dry Gin • Fever Tree
• kruidnagel • sereh
Filliers Sloe Gin & Ginger Ale 11,00
Filliers Sleedoorn Gin • Fever Tree • zoethout • sinaasappel
Virgin Seedlip Gin & Tonic (alcoholvrij) 9,00
Seedlip Garden 108 • Fever Tree • gember • citroen

Truffelsalami (70 gr) 7,25
Deze bijzondere salami-specialiteit wordt uit
varkensvlees en uitgelezen zomertruffels vervaardigd.
Na 6 weken lange natuurlijke rijping met beukenhout
mild gerookt. Een buitengewone delicatesse
met intensieve truffelsmaak.
Ham/Worst van het mes (70 gr) 7,50
Onze gastheer/vrouw heeft met veel liefde een mooie ham
of worst geselecteerd. Benieuwd? Vraag ernaar.

Niet kunnen kiezen?
Gemengd Plankje (70 gr) 9,50
We stellen een heerlijk charcuterie-plankje voor
u samen met diverse ham en worst.

OVERIG

CHARCUTERIE

Bomenpark Breekbrood 1,25 p.p.
roomboter • kruidendipper

De letterlijke vertaling van charcuterie is fijne vleeswaren.
We hebben een aantal worst- en hamsoorten geselecteerd,
deze worden vers gesneden op onze snijmachine.

Oesters (p.st) 3
Premier Irish Speciale • citroen • rode wijn azijn • tabasco

Pata Negra (Salamanca, Spanje, 18 mnd, 70 gr) 11,50
Ham van het Iberico varken wat gevoed wordt met eikels,
dit zorgt voor zijn karakteristieke nootachtige smaak.

Oesters Nieuwe Stijl (p.st) 3,25
Premier Irish Speciale • wasabi mayonaise • sojaparels
• furikake • zoetzuur van komkommer

Bresaola (70 gr) 7,75
Noord-Italiaanse specialiteit van gezouten rundervlees dat
maandenlang wordt gedroogd, waardoor het een enorm rijke
smaak krijgt. Om het vlees op smaak te brengen worden vaak
specerijen toegevoegd. Boterzacht en heerlijk mals.

Gemarineerde Grote Olijven 2,95
Kalamata extra large, olijf van de Koroneiki-olijfboom
uit de havenstad Kalamata, sterke sappige smaak met een
zachte fruitige nasmaak. Griekse groene Colossal olijven,
stevig met een ietwat bittere nasmaak.

