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APERITIEF
MOUSSEREND
Prosecco, Tura Spumante, Italië
Aangename bubbelwijn met een fruitig karakter van
appel, peer, citrus en witte bloemen. De mousse is
delicaat en zacht met een verfrissende afdronk.
Glas 0,2 L | 7,95 | Fles 0,75L | 35,00

Mas Fi Cava Brut Cofama, Penedès, Spanje

COCKTAILS
Mojito
Blanke Rum | limoen | munt | suikersiroop | 9,50

Een mooie elegante cava met bloemige aroma’s en
tonen van rijp citrus fruit en subtiele toast. Levendige
en delicate mousse, fris en elegant, met een zachte,
lange afdronk. Heerlijk als aperitief of maaltijd
begeleider.
Fles 0,2 L | 9,95

Italian Ocean
Silver Ocean Cherry | amaretto | kersen | rode bes | 12,50

Cava Brut, Villa Conchi, Spanje

The Lovely

Een frisse mousserende wijn met rijke geuren van rode
appels, citroen, toast en verse munt. In de smaak erg
rijk, met tropisch fruit en een lange afdronk.
Fles 0,375L | 23,50

St. Germain vlierbloesem likeur | prosecco | citroen |
bruiswater | 11,50

Dutch Aperol
Willems Wermoed Orange | sinaasappel | prosecco |
bruiswater | 9,50

Ginger Spritz
Franklin&Sons ginger ale | Willems Wermoed Original |
verse gember | munt | 11,50

Champagne René Schloesser Brut, Frankrijk
Een lang aanhoudende fijne mousse. Aromatische,
expressieve geur met citrus, peer, appel en abrikozen.
Stevige, frisbruisende aanzet, gevolgd door een volle
smaak van brioche met een sprankelende frisdroge
finale.
Fles 0,375L | 40,00 | Fles 0,75L | 75,00

Espresso Martini
Vodka | espresso | Tia Maria | koffieboon | 9,50

MOCKTAILS
Sweet Rhubarb
Bliss Yuzu tonic | rabarbersiroop | munt | citroen | 6,50

GIN & TONIC
Havn Bangkok
Bliss Yuzu tonic | citroenmelisse | limoen | 13,50

Manchester Pink
Royal Bliss Berry tonic | framboos | rode bes | 15,50

Mojito
Limoensap | munt | suikersiroop | spa rood | 6,00

Mombasa Club
1724 tonic | sinaasappel | jeneverbes | 13,00

Elderflower Spritz

Suntory Roku

Tonic | vlierbloesemsiroop | komkommer | limoen | 6,50

Bliss Yuzu tonic | gember | citroen | 12,50
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WIJNEN
WIT

TOPWIJNEN PER FLES

Catarratto Insolia, Sicilië, Italië, 2019
Aromatische, bloemige geuren met frisfruitige tonen van
witte perzik. De typisch bloemige en fruitige Insolia
druif, maakt deze wijn sappig en evenwichtig.
Glas

5,50

-

Fles

26,95

Picpoul Blanc, de Pinet, Languedoc, Frankrijk, 2020
Zachte wijn met geuren van perzik, abrikoos en pittige
limoenschil. Zijdezacht in de mond met een frisse,
levendige zuurgraad met een lange afdronk.
Glas

7,50

-

Fles

37,50

Viognier, Languedoc, Frankrijk, 2021
Zeer aromatisch met florale tonen en gedroogd fruit zoals
abrikoos, perzik, sinaasappel. Volle rijke smaak met een
fijne kruidigheid en een weldadige afdronk.
Glas

6,50

-

Fles

31,50

Sauvignon Blanc, Marlborough, Nieuw-Zeeland, 2019
Een zintuigprikkelende Sauvignon Blanc uit de nieuwe
wereld. Intens, puur karakter van tropisch fruit met lichte
kruidigheid, kruisbes en een droge afdronk.
Glas

7,50

-

Fles

37,50

Tempranillo Blanco, Rioja, Spanje, 2021
Florale geuren in combinatie met peer en exotisch fruit,
zoals ananas. Een aangename wijn met een mooie zachte
structuur. De afdronk is soepel, licht en verfrissend.
Glas

6,50

-

Fles

31,50

Rabigato, Douro, Portugal, 2021
Prachtige licht, bijna strogeel van kleur met frisse
aroma’s frisse aroma’s van citrusvruchten, wit fruit en
kiwi. In de smaak zeer fris en evenwichtig met een
smaakvolle afdronk.
Glas

6,50

-

Fles

31,50

Chardonnay, Ayalon Valley, Israël, 2020
Heerlijke houtgelagerde Chardonnay met geuren van
tropisch fruit en citrus- en vanilletonen, die in de smaak
prachtig terugkomen. Deze Chardonnay heeft een volle
smaak, mooie textuur en lange afdronk.
Glas

9,50

-

Fles

45,00

Chardonnay, Chablis, Frankrijk, 2020
Verfijnde, goed gebalanceerde Premier Cru Chablis van
Domaine Alain Mathias. Rijke aroma’s van bloemige tonen
met verse amandel in de neus. Een aangenaam frisse, zeer
minerale, complexe wijn met een mooie volle smaak.
Interessante afdronk met een licht zoutje. | 75,00
Sauvignon Blanc, Pouilly-Fumé, Frankrijk, 2019, 2020
Een grootse Sauvignon Blanc van Domaine Paul Corneau.
Met respect voor de eeuwenoude tradities en de natuur
worden de rijpe druiven voor deze wijn ‘s ochtends met de
hand geoogst zodat ze koel en fris blijven.
Met als resultaat verfijnde aroma’s met tonen van rijp
citrusfruit, kruisbessen en minerale toetsen. In de mond
knisperfris en vol van smaak met een enorme rijkheid aan
citrusfruit, frisheid, mineraliteit en een lange,
karakteristieke afdronk. | 0,375L | 38,50 | 0,750L | 65,00

Chardonnay, Meursault, Frankrijk, 2020
Een prachtige Meursault van Chateau de Melin, met
expressieve, ietwat rokerige aroma’s van de eikenhouten
vaten waar deze wijn 12 maanden op gerijpt heeft.
In de mond een overvloed aan zachtheid, bijna romig te
noemen, van peer, citrus, vanille en toast. Een stevige maar
gebalanceerde wijn met een lange afdronk. | 89,00

ROSÉ
Nero d’Avola, Sicilië, Italië, 2020
Een lichtroze, fris knisperende rosé. Een fijn boeket van
rode vruchten met hints van granaatappel en roze
grapefruit. De smaak is aangenaam sappig, fruitig met een
uitgebalanceerd zuurtje en een fijne afdronk.
Glas

5,50

-

Fles

26,95

Cinsault, Languedoc, Frankrijk, 2021
Fijne, licht zalmroze kleurige rosé met een uitgesproken
minerale structuur. Elegante tonen en frisse smaken van
wilde aardbei, wit fruit, bloemen en een hint van exotisch
fruit. De afdronk is levendig en sensationeel.
Glas

6,50

-

Fles

31,50
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WIJNEN
TOPWIJNEN PER FLES

ROOD
Nero d’Avola - Syrah, Sicilië, Italië, 2019
Deze mooie wijn heeft een diepe robijnrode kleur met
een rijke geur van gerijpt rood fruit en een lichte
kruidigheid. In de mond een goede structuur, zachte
tannines, vol rood fruit zoals kers, framboos, pruimen en
een prettige kruidigheid van de syrah druif.
Glas

5,50

-

Fles

26,95

Tinta Barroca, Douro, Portugal, 2019
Volrood van kleur met intense aroma’s van zwart fruit
met een lichte hint van hout. Vriendelijke, fruitige smaak
met tonen van rode en zwarte bessen en rijpe, zachte
tannines.
Glas

6,50

-

Fles

31,50

Malbec, Shfelat Yehuda Vineyard, Israël, 2020
Jonge wijn met aroma’s van kersen en bramen met
kruidige tonen en vanille. Een volle verfijnde smaak
waarin roodfruit en krachtige tonen in harmonie zijn met
een klein zuurtje en fijne tannines in de afdronk.
Glas

7,95

-

Fles

39,75

Tempranillo, Rioja, Spanje, 2019
Fijne kruidige neus met aroma’s van donkerrood fruit.
Volle aanzet met kruidige tonen en rijk aan donker fruit
met evenwichtige fruitzuren. Sappige levendigheid met
een aangenaam mondgevoel en een goede lengte.
Glas

6,50

-

Fles

31,50

Tempranillo, Crianza, Rioja, Spanje, 2019
Vol donker fruit in de neus met tonen van cacao, vanille
en een lichte kruidigheid. Deze wijn heeft 12 maanden
gerijpt op eikenhouten en een ronde, evenwichtige
smaak met kracht, complexiteit en fruitigheid. In de
fijne afdronk subtiele tonen van vanille.
Glas

7,95

-

Fles

39,75

Corvina – Rondinella, Veneto, Italië, 2018
Elegante Ripasso wijn met intense aroma’s van donker
fruit met specerijen, balsamico en een vleugje vanille.
Volle smaken van kers en peper in combinatie met rijke
maar zachte taninnes in de afdronk; precies zoals een
Ripasso moet zijn!
Glas

7,50

-

Fles

37,50

Geniet bij ieder gerecht van een bijpassende
drank. Toch liever een andere bier of wijn?
Vraag het aan onze gastvrouwen, zij adviseren u
graag in de wijn- of bier-spijs combinaties.

Grenache, Pied de Baud, Frankrijk, 2019
Deze Châteauneuf-du-Pape wijn is bijna 100% Grenache
en is een klassieke krachtige, volle wijn die duidelijk het
karakter van de regio weergeeft.
Gelegen in de noordelijke uithoeken van de appellatie, is
het "Pied de Baud" perceel veel koeler dan de rest van de
appellatie. Hierdoor is deze wijn frisser met aanzienlijk
minder tannines. Dit is echte Rhone wijn, met liefde
gemaakt.. | 75,00
Tempranillo, Ribera del Duero, Spanje, 2018
17 BY Pinea is een volle, romige wijn die een perfecte
balans laat zien tussen fruit en toast van eikenhouten
vaten, wat hem frisheid, structuur en intensiteit geeft. Een
100% Tempranillo wijn, elegant en met een lange en
aanhoudende afdronk.
De “17” op het etiket is een eerbetoon aan een “jaar van
triomfen” voor Bodegas Pinea. Gemaakt door één van de
Spaanse sterren onder jonge wijnmakers en is uitgeroepen
tot de beste rode wijn van het Perswijn Wijnconcours
Spanje 2021! Er werden slechts 1.000 kisten geproduceerd
van deze prachtige wijn! | 120,00
Marselan - Malbec, Ayalon Valley, Israël, 2017
Teperberg Inspire Devotage is een stevige rode wijn
gemaakt van de druiven Malbec en Marselan. De wijn
heeft een intense, donkerrode kleur. In de smaak hebben
we veel donker fruit, tabak gecombineerd met zachte
kruiden. Vlezige, complexe wijn met mooie lange
afdronk. | 65,00
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BIEREN
WIT
Champagner Weisse, Viven, België
De champagnegist zorgt voor een zachte,
gebalanceerde finesse en bijzondere smaakstructuur.
Heerlijk romig met florale toetsen maar verfrissend in
de mond gevolgd door een zachte, bloemige afdronk.
De ongekroonde koning van het aperitief!
0,33 L • tap • 4,8% • 5,95

PILSENER
Warsteiner, Warsteiner, Duitsland
Ook wel ‘de champagne onder de bieren’ genoemd, dankt deze
premium pilsener haar frisse en weinig bittere smaak aan een
combinatie van bittere en aromatische hop, aangevuld met
zacht bronwater uit de eigen ‘keizers bron’.
0,25 L • 0,4 L • tap • 4,8% • 3,75 • 5,25

Blanche, Silly, België
Deze dorstlesser verrast door de verfrissende smaak
met een vleugje koriander, gevolgd door de subtiele
citrustoetsen van gedroogde sinaasappelschil.
0,33 L • fles • 5,0% • 4,50

Wheat, Alexander, Israël
Chateau Neuborg, Gulpener, Nederland
Bekroond met een European Beer Star Award, behoort deze
chique Pilsener tot de top drie van de wereld. Geraffineerde
Pilsener met edele bitterheid en superieur karakter van fijne
kruiden en zuren, bloesem- en fruittonen.
0,33 L • fles • 5,5% • 4,95

BLOND
Pater Linus, Van Steenberge, België
Dit licht troebele abdijbier heeft een milde, zachte smaak met
subtiele hints van perzik en appel en is door lichte accenten
van bitterheid perfect in balans.
0,25 L • tap • 6,5% • 4,95

Cornet Oaked, Van Steenberge, België
Een krachtig blond bier met subtiele vanille tonen. De hint
vanille ontstond oorspronkelijk door het bier te bewaren in
eikenhouten vaatjes. Lange afdronk met zachte bitterheid.
0,25 L • 0,5 L • tap • 8,5% • 5,50 • 9,75

Omer, Vander Ghinste, België
Frisse, fruitige aroma’s met een zachte bitterheid. Een rijke
smaak met tonen van citroen en saffraan. Gebrouwen met
gerstemout uit de Loirestreek en drie aromatische hopsoorten
uit Tsjechië, Slovenië en Duitsland
0,33 L • fles • 8,0% • 6,50

Een ambachtelijk witbier, met een mooie witte
schuimkraag. Troebel goud van kleur. In de smaak
fruitige en kruidige tonen waaronder subtiele
kruidnagel. Heel fris licht en makkelijk drinkbaar met
een delicate bitterheid in de afdronk.
0,33 L • fles • 5,0% • 6,95
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DUBBEL
Prior 8, St. Bernardus, België
Een traditioneel abdijbier met een moutig-fruitige volle
smaak. Zoete vijgen en dadels, met subtiele kruidnagel,
citrus en gekonfijte vruchten, rijpe rode appel en karamel.
0,33 L • fles • 8,0% • 6,25

La Trappe, De Koningshoeven, Nederland
Klassiek donker trappistenbier met een volmoutige,
karamelzoete smaak en subtiele dadel, honing en
gedroogd fruit. De afdronk is zoet en lichtbitter.
0,33 L • fles • 7,0% • 5,95

TRIPEL

NIEUWE BIERSTIJLEN
Saison, Alexander, Israël
Een bijzondere, unieke saison met fruitige en licht
kruidige smaak van wild fruit, citrus, peper, kruidnagel.
Complex, zeer vol van smaak met de kenmerkende
droogheid om de dorst te lessen.
0,33 L • fles • 7,0% • 6,95

Scotch, Silly, België
Koperrode kleur met complexe aroma’s van brioche met
rozijnen en verse framboos. Dit volle likeurachtige bier
verrast met honing en karamel en eindigt met pruimen en
gebrande mout in een verfrissende afdronk.
0,33 L • fles • 5,5% • 6,50

Pater Linus, Van Steenberge, België
Verfrissend, donkerblond bier met een vleugje rood van
kleur. Fruitige aroma’s met tonen van sinaasappel,
mandarijn en banaan en een vleugje honing.
0,25 L • tap • 7,5% • 5,95

Tripel LeFort, Omer Vander Ghinste, België
Krachtig, blond bier met hergisting op fles. Vol en
fruitigzoet met een stevige, romige body vol tonen van
steenfruit, honing en een fijne, droog-bittere afdronk.
0,33 L • fles • 8,8% • 6,95

Sterk Rogge, Gulpener, Nederland
Uitgeroepen tot ‘Biologisch product van het jaar 2021’.
Bier gebrouwen met 40% ongemoute rogge, en dat is
uniek! Een karaktervol, fruitig en licht pikant bier, waarin
de smaak van rogge duidelijk te proeven is.
0,33 L • fles • 8,5% • 5.50

QUADRUPEL

PORTER
Smoked Porter, Viven, België
Rook, chocolade en Britse branie in één glas. Gerookte
noten en lichte likeuraroma’s met geuren van mokka, turf
en leder. Als zacht smeltende chocolade op uw tong.
Eens u deze Porter leert kennen, laat hij u nooit meer los.
0,33 L • fles • 7,0% • 6,95

I.P.A
Master IPA, Viven, België
Gebalanceerde IPA gebrouwen met Merkur, Nelson en
Citra. Citrustinten, een heerlijk fruitig aroma en een
aangename bitterheid. De master IPA scherpt de honger
aan en is dus heerlijk als aperitief!
0,33 L • fles • 7,0% • 6,95

Nada IPA, Viven, België

Het originele, donkere trappistenbier, stevig met een volle,
verwarmende, intense smaak. Moutig met zoete tonen van
dadel en karamel. De zachte afdronk is licht bitter.
0,33 L • fles • 10,0% • 6,95

Een IPA zoals hij hoort te zijn, maar dan zonder alcohol!
Een zacht volmondig karakter, mooi in balans door het
gebruik van aroma hoppe en Amerikaanse bitterhop.
Fruitig, fris en zomers.
0,33 L • fles • 0,3% • 6,75

Barista Chocolate Quad, Kasteel, België

Rum Barrel Aged, Gulpener, Nederland

Duidelijke tonen van karamel, toffee en chocolade. De
aroma’s van geroosterde mouten en smaken van kaneel en
kruidnagel geven dit bier een stevig en warm karakter.
0,33 L • fles • 11,0% • 7,50

Deze houtgelagerde Double IPA heeft een ijskoude
behandeling gekregen en is afgekoeld naar -20°C. Om
vervolgens 12 maanden te lageren op Jamaicaanse rum
vaten. Een mooi complex en ambachtelijk bier.
0,33 L • fles • 11,0% • 7,50

La Trappe, De Koningshoeven, Nederland
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LUNCH

(TOT 17.00 UUR)

EIERGERECHTEN
Omelet
Zeeuwse groente | gegratineerd met Gruyère | 11,50

Uitsmijter
Bacon | overjarige kaas | pulled beef | spiegelei | 11,50

SALADE
Moestuintje
Ingelegde groente | radijs | courgette | knolselderij | frisee
| venkel | groene kruiden | rucola | 18,50

Salsa Pesca
Zure haring (zolang het seizoen het toelaat) | tartaar van harder |
zoet-zure rode ui | kappertjes | verse kruiden | 18,50

EEN HETE KOP SOEP
Bouillabaisse

Geniet bij ieder gerecht van een bijpassende drank.
Vraag het aan onze gastvrouwen, zij adviseren u graag
in de wijn- of bier-spijs combinaties.

BROOD
Rillettes van Hollandse nieuwe

Scheermessen | mossel | verschillende soorten vis | 11,50

Granny Smith appel | radijs | bleekselderij | dille | wortel |
gember | kervel | Zeeuws brood | 14,95

Tomatensoep

Broken Club Sandwich

Provençaal | cherrytomaat | room | 7,50

Carpaccio van zeugenhaas | gepocheerd ei | harissa | bacon
| toast | grana padano | tomaat | grove mosterd | 15,50

Seizoenssoep
Wat haalt Chef nu weer in zijn hoofd? | Dagprijs

Bourgondische Kroketten
Rundvleeskroketten | Pommes Orange | ingelegde groente |
mosterdmayonaise | 13,95

Zeeuws Tuintje
Romige geitenkaascrème | ingelegde wortel en rode biet |
pompoenzaadolie | radijs | courgette | knolselderij | 11,50

TOSTI
Croque Amable
Pulled beef | Gruyère | pikante cocktailsaus | 8,50

Croque Amable 2.0
Pulled beef | Gruyère | spiegelei | pikante cocktailsaus | 9,50
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VOORGERECHTEN
Tartaar van harder
Gepekeld | kervel | dille | bieslook | citroenzeste |
limoenzeste | jonge sla | vinaigrette van rucola,
kappertjes en citroen | 15,50
Wijn: De pure, licht kruidige Sauvignon Blanc
Bier: Een frisfruitige Alexander Wheat

Lekker Amabels Genieten. Chef snapt dat waar
de één van smult, de ander van gruwelt. Kiest u
uw eigen favorieten en geniet van uw diner.
Amable All The Way
Aperitief | water | brood met smeersels | voorgerecht |
soep | tussengerecht | hoofdgerecht | nagerecht |
bijpassende wijnen of bieren | 120,00

3 Gangen
Voorgerecht | hoofdgerecht | nagerecht | 49,50
Bijpassende wijnen of bieren | 22,50

Haring in het Rood vanaf 15 juni, zolang het seizoen het toelaat
Zeeuws Zuurdesembrood | rode biet | peper | zure room
| steranijs | laurier | 15,50

4 Gangen
Voorgerecht | soep | hoofdgerecht | nagerecht | 57,50
Bijpassende wijnen of bieren | 28,50

Wijn: De ziltige, frisse Picpoul de Pinet
Bier: De volle, bijna likeurachtige Silly Scotch

5 Gangen

Carpaccio van gerookte zeugenhaas

Voorgerecht | soep | tussengerecht | hoofdgerecht |
nagerecht | 69,50
Bijpassende wijnen of bieren | 35,00

Appelhout gerookt | salsa van bleekselderij en appel |
dressing van appel en kardemom | gel van kervel en
komkommer | kruidenkrokant | pistache dukkah | 15,50

*Alle gerechten zijn ook à la carte te bestellen
Voorgerecht | 15,50 | Soep | 8,95 | Hoofdgerecht | 28,50
| Nagerecht | 9,50

Wijn: De expressieve, frisse Rabigato
Bier: De karaktervolle Gulpener Sterk Rogge Tripel

SOEPEN
Amable’s Zeeuws tuintje

Bouillabaisse

Saus van crème fraîche en geitenkaas | zoet-zure biet en
wortel | krokantje van boekweit | pompoenzaadolie |
radijs | courgette | knolselderij | 15,50

Scheermessen | mossel | verschillende soorten vis | 8,95

Wijn: De zeer aromatische en rijke Viognier
Bier: De rijke, frisse blonde Omer

Tomatensoep
Provençaal | cherrytomaat | room | 8,95

Seizoenssoep
Venkel lamellen
Sous vide gegaard | gebrand | vinaigrette van appel en
marjoraan | Pommes d’Orange | 15,50
Wijn: Een florale, zachte Tempranillo Blanco
Bier: De bijzondere, licht kruidige Alexander Saison

Geniet bij ieder gerecht van een bijpassende
drank. Toch liever een andere bier of wijn?
Vraag het aan onze gastvrouwen, zij adviseren u
graag in de wijn- of bier-spijs combinaties.

Wat heeft Chef nu weer in zijn hoofd gehaald? | 8,95
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HOOFDGERECHTEN
Harder
Filet | crème van zeegroente en knolselderij | gegrilde groene
asperge | citroen beurre blanc met kappertjes | 28,50
Wijn: Een florale, zachte Tempranillo Blanco
Bier: Een romige en florale Viven Champagne Weisse

Corvina
Filet | aubergine | crème van bloemkool en honing met
Tomasu sojasaus | geroosterde radijs | sauce vierge | 28,50
Wijn: De expressieve, frisse witte Rabigato
Bier: Een donkerblonde, fruitige Pater Linus Tripel

Jong Zwijn
Met salie gegrilde aardappel | crème van gepofte rode biet |
gerookte cherry tomaat | krokante rode ui | rode wijnsaus
met Guanciale | 28,50
Wijn: De licht kruidige en roodfruitige Malbec
Bier: Een volmoutige, karamelzoete La Trappe Dubbel

Kalfsezel
Kruidenkorst | gratin van knolselderij | tomatenchutney |
saus van Gruyère | Gruyèrekrokant | 28,50

NAGERECHTEN

Wijn: De frivole en vriendelijke Tinta Barroca
Bier: Een frutige, licht bittere Viven Master IPA

Cupido’s Mess

Geroosterde bloemkool

Geroosterde aardbei | mascarpone | pure chocolade | kaviaar
van balsamico | amandelcrumble | 9,50

Granaatappel | dukkah | harissa | za’atar | rucola | koriander
| 28,50

Wijn: De volzoete en aromatische Moscatel de Setúbal
Bier: Een fruitige, zoetzure Rodenbach Fruitage

Wijn: De charmant ronde, houtgelagerde Chardonnay
Bier: De krachtige blonde Cornet Oaked

Chef’s Famous ChocoMousse

Artisjok

Wijn: Een volle en intense PX
Bier: De unieke Kasteel Barista Chocolate Quad

Choronsaus | pastinaak | rode ui | crumble van groene
kruiden | 28,50
Wijn: De expressieve, frisse Rabigato
Bier: Een zoete, licht bittere St. Bernardus Prior 8

Callebout chocolade | gel van Bailey’s | koffiecrumble | 9,50

Peche Melba
Perzikcompote | perzikparfait | sabayon van champagne en
Amaretto | muntsiroop | pistache | amandelkrokant | 9,50
Wijn: De delicate, florale Vallis Petra Petit Bonbon
Bier: Een soepele en subtiele Alexander Wheat

Plateau de fromage (+5,00)
Wisselend assortiment van kazen en seizoensgebonden
garnituren | 15,00
Wijn: De Late Bottled Vintage oude Porto Calem
Bier: Een zachte, karamelachtige La Trappe Dubbel

HET IS NIET UITGESLOTEN DAT ONZE GERECHTEN ALLERGENEN BEVATTEN, VRAAG ONZE BEDIENING U TE ADVISEREN.

NAGERECHTEN
Cupido’s Mess
Geroosterde aardbei | mascarpone | kaviaar van balsamico |
pure chocolade | amandelcrumble | 9,50
Wijn: De volzoete en aromatische Moscatel de Setúbal
Bier: Een fruitige, zoetzure Rodenbach Fruitage

Chef’s Famous ChocoMousse
Callebout chocolade | gel van Bailey’s | koffiecrumble | 9,50

IJskoffie
Met slagroom | keuze uit | vanillesiroop | karamelsiroop |
chocoladesiroop | hazelnootsiroop | 5,50 | 6,75

Wijn: Een volle en intense PX
Bier: De unieke Kasteel Barista Chocolate Quad

Peche Melba

DESSERTWIJNEN

Perzikcompote | perzikparfait | sabayon van champagne en
Amaretto | muntsiroop | pistache | amandelkrokant | 9,50

PX El Candado, Jerez, Spanje .................................8,95

Wijn: De delicate, florale Vallis Petra Petit Bonbon
Bier: Een soepele en subtiele Alexander Wheat

Moscatel, Setúbal, Portugal, 2017.............................6,50
Petit Bonbon, Côtes du Rhône, Frankrijk, 2019 ....7,50

PORT
Quinta Santa Eufemia Ruby / Tawny / White .. 5,95
Quinta Santa Eufemia 10 Years Old............... 11,50
L.B.V. Late Bottled Vintage 2013...................... 7,50

Plateau de fromage
Wisselend assortiment van kazen en seizoensgebonden
garnituren | 15,00
Wijn: De Late Bottled Vintage oude Porto Calem
Bier: Een zachte, karamelachtige La Trappe Dubbel

COGNAC & ARMAGNAC
Remy Martin V.S.O.P. .................................... 8,50
Ragnaud Sabourin No. 10 V.S.O.P. ............... 9,50
Cles Des Ducs VS ............................................. 4,95
Chat. Tariquet V.S.O.P. .................................. 5,95

CALVADOS
Père Magliore V.S.O.P. .................................... 4,95

WHISK(E)Y’S

JENEVERS

Tyrconell, Ierland, Single Malt ................................... 5,95

Jonge Jenever ................................................... 3,50

Connemara, Ierland, Peated Single Malt ................... 7,25

Oude Jenever .................................................... 3,50

Glenmorangie, High Lands, Single Malt .................... 8,50

Jenever 1 jaar ................................................... 6,50

Finlaggan Cask Strenght, Schotland, Single Malt .... 9,00

Jenever 5 jaar ................................................... 8,00

Balvenie Doublewood, Schotland, Single Malt .......... 9,50

Finlaggan Old Reserve, Schotland, Single Malt ........ 6,50

HET IS NIET UITGESLOTEN DAT ONZE GERECHTEN ALLERGENEN BEVATTEN, VRAAG ONZE BEDIENING U TE ADVISEREN.

KOFFIE & THEE
KOFFIE
Koffie klein ................................................. 2,75
Koffie groot ................................................ 5,25
Cappuccino .................................................2,95
Koffie verkeerd .......................................... 3,50
Café latte macchiato .................................. 3,50
Espresso ...................................................... 2,75
Espresso macchiato ................................... 3,25
Dubbele espresso ........................................5,25

BIJ DE KOFFIE (TOT 17.00 UUR)
Appeltaart

Wilt u eens een ander kopje koffie proberen?
“Elk land heeft een eigen smaakprofiel”, vertelt Chef,
“Zo hebben koffiebonen van Colombiaanse bodem
meestal een smaak van roodfruit. Braziliaanse koffie
heeft meer hinten van graan. En in Ethiopië, het land
waar koffie oorspronkelijk vandaan komt, vind je
vooral een bloemige koffiesmaak.”
Colombia Medium Roasted .......................

2,95

Warm uit de oven | slagroom | 3,95

Zeeuwse Bolus
Zeeuwse specialiteit | brooddeeg | bruine basterd |
roomboter | 3,95

LIKEUREN

Brasilia Medium Roasted .............................. 2,95

Baileys Irish Cream ................................... 4,50

Ethiopia Medium Dark-Roasted ..................... 2,95

Campari Bitter ........................................... 4,50
Limoncello .................................................. 4,50

THEE

Sambuca ......................................................4,50

Thee ............................................................ 2,60
Verse Muntthee .......................................... 4,25
Verse Gemberthee ..................................... 4,50

Ricard .......................................................... 4,75

Vodka .......................................................... 4,50

Cointreau .................................................... 5,50
Grand Marnier .......................................... 5,50
Amaretto ..................................................... 5,50

KOFFIESPECIALITEITEN

Tia Maria .................................................... 5,50

Belgische Koffie La Chouffe koffielikeur ........ 7,50
Baileys Coffee Baileys Irish Cream ............... 7,50
Café Italiano Amaretto ................................ 7,95
Café Español Tia Maria .............................. 7,95
Café Français Grand Marnier ...................... 8,50
Amable Koffie Licor 43 & citroenzeste ......... 8,50
Amable Choco Sailor Jerry Rum .................. 8,50
Irish Coffee Jameson Irish Whiskey ............... 8,50
Zeeuwse Koffie Babbelaar likeur ................. 7,00

Licor 43 ....................................................... 5,50
Grappa Invecchiata ................................... 5,50
Zeeuwse Babbelaar likeur ….................... 5,50
Jägermeister ............................................... 4,50
Schelvispekel .............................................. 4,50
Bacardi Rum ................................................. 4,50
Sailor Jerry .................................................... 4,50

