mousserend

PROSECCO FRIZZANTE N.V.
la jara, IGT tappo spago, italië

GLAS
(12.5cl)

KARAF
(37.5cl)

FLES
(75cl)

5.5

X

28

GLAS
(12.5cl)

rood

biodynamisch - fris en fruitig. een heerlijk aperitief
CREMANT DE LOIRE 2017
château de Passavant, brut

X

X

NATURE DE ROUBIE BLANC 2018
domaine du petit roubié, IGP pays d’oc

4.5

11.5

LOU MASET 2015
domaine d’aupilhac, AOC languedoc

X

MON P’TIT PITHON 2018
domaine olivier pithon, IGP côtes catalanes

5.5

15

29

LA CUISINE DE MA MERE 2018
domaine grosbois, AOC chinon

5.75

16

30.5

YOU FUCK MY WINE? N.V.
domaine mas del périé, vin de france (cahors)

6.5

17.5

33.5

X

CLOS DE ROUGEMONT 2018
X
domaine vigneau-chevreau, AOC vouvray (sec-tendre)

X

LES BANCELS 2016
domaine mirabel, AOC languedoc

42.5

X

X

X

53

bio – duidelijke houtrijping en intens aroma van tropisch fruit en zachte botertonen

rose

bio – een rosé op het hoogste niveau
G

5.5

15

29

7

19.5

37

X

X

39.5

X

X

44

X

X

49

X

X

54.5

bio – zwart fruit, peper en tabak. Uitmuntende fruitintensiteit en zachte tannines.
Pic Saint Loup op zijn best.

51.5

biodynamisch – honing en peer, zoet tonen, mineralige afdronk. Onze favoriet!

COLONIE D’UNE NUIT 2018
domaine de montlobre, IGP pays d’oc

35

natuurwijn – licht en fris met veel rijp fruit aroma’s, zachte specerijen in de mond

natuurwijn - bloemige tonen met citrusfruit, abrikoos en hout

LONGCHAMP 2018
domaine de la verpaille, AOC viré-clessé

18.5

natuurwijn – zachte tannines, heldere wijn met soepele structuur en elegant afdronk

fris met tonen van kruisbes en citrusfruit
LES AGUDES N.V.
domaine fabien jouves, vin de france (cahors)

6.5

natuurwijn –donker bosfruit, chocola en specerijen. Zacht, maar aanwezige tanninen

bio – zoete wijn met tonen van honing, hooi en mandarijn
LE PETIOT SAUVIGNON 2018
domaine vincent ricard , AOC touraine

X

bio – rijk, gerijpt rood fruit en subtiele tonen van rok en kruiden

bio – aromatisch met perzik, peer en subtiele exotische tonen
LE BAL DES PAPILLONS 2018
domaine horgelus, IGP côtes de gascogne

11.5

bio – soepel, licht en fruitig; een wijn voor de dorst!

bio - aromatisch en fruitig, een heerlijke vin-de-table
TETE DE CUVEE BLANC 2018
domaine de montlobre, IGP pays d’oc

4.5

FLES
(75cl)

bio – kersen, framboos en een doosje kruiden. Licht en overheerlijk
LE CLOS DE VAURIOU 2016
domaine vincent ricard, AOC touraine

41.5

bio – elegant en puur, een Franse klassieker!

wit

NATURE DE ROUBIE ROUGE 2018
domaine du petit roubié, IGP pays d’oc

KARAF
(37.5cl)

DESSERT

MONBAZILLAC 2016
château vari, AOC monbazillac

GLAS
(7.5cl)

FLES
(75cl)

6

42

bio - edelzoet met tonen van bloesem, mandarijn en witte perzik
RIVESALTES AMBRE 1998
maison parcé frères, 17 ans d’âge

6.5

45

cacao, karamel, kaneel en gerijpt geel fruit. Lekker bij onze kaasplank
G
AFTER 3 VINO DULCE
7.5
48.5
G
bodega los frailes, valencia tinto
DO, spanje
L
bio – diep roodpaarse kleur,Abramen, gedroogd fruit, honing. Zoet en elegant

the naughty page

wijnkaart

- onze selectie van after-dinner klassiekers -

(en meer…)

cocktails
friedhats espresso martini_12

ZOMER 2020

amaretto sour_13.5
union 55 rum old-fashioned_14

whisk(e)y (35ml)
great king street ‘glasgow edition’ (schotland)_8.5

APERITIEF

fort hamilton bourbon (NY)_8

publiek pils (30cl)_3bobby’s G&T_11.5
homeland zeebonk 2.0’ NEIPA (30cl)_4.65
‘la jara’ prosecco (bio/125ml)_5.5

nikka from the barrel (japan)_8.5

kir royal_6.5

digestives (35ml)

huis wit/rood (bio/125ml)_4.5

v.d. streek ‘playground’ 0% IPA (33cl)_5.5

wynand fockinck oude jenever_4.5

schnick-schmack ‘sparkling grape’ 0% rood (33cl)_5.8

bobby’s jonge jenever_6.5
chartreuse verte_6.5
eau-de-vie de poire williams_5.5
tamosi rum_5

wynand fockink likeurs (35ml)
vraag ons naar de smaken_4

SNACKS

croquetas (4) – serrano of kabeljauw of spinazie_5
olijven_3.5 gezouten chips_2

friet_4.5

pistachenoten_4 gerookte amandelen_3.5
saucisson & cornichons_5 huisgemaakte focaccia_5

