Diner
Voorgerechten
Brood met smeersels 6,5
Geitenkaas - biet - olijf - zuring - aceto balsamico 8,5
Geroosterde groene asperge - krokant StolWeitje - kruidenslaatje - vinaigrettes prei & gerookte amandel 10
Hollandse garnalen - luchtige cocktailsaus - krokant vikingbrood - algenpoeder 15
Gerookte zalmtartaar - piccalillyschuim - ijsbergsla - wasabi krupuk - olijfoliesneeuw 12
Black Angus carpaccio - truffel mayo - spekjes - bieslook - Oude Stolwijker - rucola 10

Warm

Risotto - bospaddenstoelen - truffel - gerookte eidooier - waterkers 12
Pulled pork - bataat creme - ossenstaartschuim - aardappelkaantjes - bieslook 13
Spring-roll gefrituurd - lamsgehakt - raita - komkommer atjar - szechuanpeper 10

Soep
Kerrie crèmesoep - kokosmelk - shiitake - lente ui - zijde tahoe - lookolie 6
Tomatensoep met ballen (of zonder) - room - peterselie 5,5

Maaltijdsalade
Caesar - kippendijen - Romeinse sla - knoflook dressing - Parmezaanse kaas - ei - bieslook - ansjovis 12
Hollandse geitenkaas - bloemenhoning - walnoot - zoetzuur 11
Thai beef - limoen peper dressing - boekweit noedels - sesam - lente ui 12

Hoofdgerechten
Vegan burger - sla - tomaat - pickles - vegan mayo - uienringen - bataat frieten 18
Kaasfondue - pretzel - groenten - aardappel - pickels 19,5
Krokante polenta - groene asperges - gepofte trostomaat - Oude Stolwijker - tomatenschuim 18
Poké bowl - Hawaïaans koud gerecht - basmati rijst - ponzu - edamame - tamago - sla - radijs - avocado - furikake - wakame 15
uit te breiden met garnalen +5
Schelvis Antibes style - basilicum - olijf - tomaat - pijnboompitten - rode wijn azijn - saffraan - rode ui - olijfolie 22
Sliptong uit de boter - citroen - peterselie - bruine boter - groene groenten 24
Beefburger - old school sliders - sla - tomaat - spek - cheddar - burger relish - uienringen - cajun fries - pickels 18
Flat iron steak - mierikswortelsaus - gekarameliseerde sjalotten - kruidenslaatje 20
Runderspies - smokey BBQ saus - cornflakes - Fudge & sea salt - gepofte ui 22,5
Rendang - basmatirijst - gefermenteerde witte kool - mango yuzu granité 20
Krokante kippendijen - kokos aardnoten saus - komkommer zoetzuur - knoflook chips 18
Hollandse eendenborst - hoisinsaus - gestoomde bimi - krokante glasnoedels - 5 spices 19

Nagerechten
Aardbeien Romanoff - aardbeiensorbet - Vodka - zwarte peper 6,5
Geïmpregneerde ananas - gezouten karamel - roomijs - vliespinda’s 6,5
Tiramisu - lange vinger - hazelnoot - koffie karamel siroop - roomijs 6,5
Ice bucket 2 Share 6,5 pp
USA pancakes - vers fruit - maple syrup - icing 8,5
Internationale kaas selectie van Jordy - garnituren 14,5
Klassiek sorbet 6,5
Kinderijsje 4

Koffie + 8,95

Irish coffee (Jameson whiskey) slagroom
Italian coffee (Amaretto) slagroom
Spanish coffee (Licor 43/Tia Maria) slagroom
French coffee (Grandmarnier/Contreau) slagroom
Mexican coffee (Tequila & Kaluha) slagroom

Voor de kleine zoete trek

Likeurshot met verse slagroom 2,5
Keuze uit Tia Maria, Amaretto, Baileys, Licor 43
Grenzeloos Nagenieten 5
Kerrie kokosmakroon - white chocolate crispy kletskop - kokos rozenwater marshmallow.... homemade!

Heeft u een allergie? Meld het ons!
vegetarisch

WIJN

WIT
Frankrijk
Pinot Blanc Cuvée Prestige - Kuhlmann-Platz, Elzas
Lichte, fruitige wijn met aroma’s van citrus en peer en in de afdronk
goede zuren.

28,50

ROSE

Frankrijk
Out of the Blue, Provence
Klassieke Provence, frisse tonen van kersen, frambozen en kruiden.
In de geur veel tonen van kersen en bessen. In de mond fris en elegant,
veel fruit en een sappige afdronk.

Chalmet Chardonnay Oak, Coteaux de Languedoc
Houtgelagerde krachtige wijn met aroma’s van eiken en boter.

28,50

Sauvignon Blanc - Elegante Vielles Vignes, Touraine
Frisse, kruidige wijn met aroma’s van kruisbessen, kweekpeer, witte perzik,
citroen en verse limoen met intense aroma van exotisch fruit.

30,50

Bourgogne Blanc Reserve - Pierre André, Bourgogne
Zachte fruitige wijn met houtrijping, aroma’s van honing,
perzik, citrusfruit met nuances van boter, abrikoos en een hint van karamel.

33,50

Frankrijk
Château Bel Air- Haute-Médoc, Bordeaux
Zeer smaakvolle en soepele wijn. Boordevol rijp rood fruit en
mooie zachte tannines, dat afgemaakt met een tikje peper.

27,50

Pinot Noir Reserve Vielles Vignes - Pierre Andre, Bourgogne
Stevige wijn, fruitig met aroma’s van o.a. kersen, bramen en framboos
aangevuld met kruidige nuances.

27,50

Italië
Negroamaro del Salento - Feudi 125, Puglia
In de neus een fascinerend aroma van wilde bessen. In de smaak
pruimen, bessen en vanille. Prachtige fluweelachtige structuur met
rijpe, volle tannines en een lange zachte finale.

Malvasia del Salento - Feudi 125, Puglia
Bloemig met een indruk van Muscat, vol van smaak het aroma is
intens aromatisch en fruitig. In de smaak levendig en gebalanceerd.
Spanje
Verdejo - Mancera, Rueda
Een zeer levendige Verdejo, fris met groene tonen als gras,
maar ook het zachte van wit fruit zoals peer en perzik.

26,50

Portugal
Vinho Verde - Raza, Mihno
Licht tintelende wijn met een geur van rijp fruit o.a. citrusvruchten,
grapefruit en kiwi. In de smaak voel je de tinteling op de tong, met een
accent op citrusfruit en een milde kruidigheid.

26,50

Duitsland
Riesling - Dr. H. Thanisch, Mosel
Evenwichtige wijn met een elegant karakter. Tonen van o.a. perzik, peer,
watermeloen en kumquat. In de afdronk een accent op grapefruit en kruisbes.

Sauvignon Blanc - Boschendal, Franschhoek
Complexe wijn met een romige, harmonieuze smaak. Aroma’s van kruiden
en tropisch fruit, met hints van limoen en groene vijgen.
De finale is mineralig & pittig.

30,50

29,50

GLAS
6,50

29.50

29.50

Chardonnay - Boschendal, Franschhoek
Prachtige wijn met aroma’s van rijp tropisch fruit,
citrusvruchten, kaneel en nootmuskaat en een romige afdronk
Argentinië
Viognier - Estate Grown Bodegas Escorihuela, Mendoza
Aromatische wijn met aroma’s van tropisch fruit en sappige,
rijpe perziken met mooie zuren en een subtiele houttoets.

MOUSSEREND

42,50

ROOD

Italië
Pinot Grigio - Mandorla, Veneto
Aroma’s van amandelen en tropisch fruit. Vol en vettige smaak,
frisse zuren en een kruidige finale.

Zuid-Afrika
Chenin Blanc - Boschendal, Franschhoek
In de geur aroma’s van tropisch fruit, mango, ananas en witte perzik
met lichte tonen van limoen. Deze aroma’s zorgen voor een smaakvolle
en verfrissende afdronk.

Whispering Angel - Château d’Esclans, Provence
Mooie frisse rosé met een lichte kruidigheid. Intense smaak,
aroma’s van abrikozen, rode bessen en aardbeien.

31,50

29,50

GLAS

FLES

Frankrijk
Prestigieux Chamdeville Mousseux
Fris droge mousserende wijn met een aangenaam fruitig aroma.
Sappig en fonkelend.

4,50

25,50

Spanje
Cava Divino Oro Brut, Penedès
Een massa van uitbundige kleine belletjes, romige aroma’s van peer,
sinaasappel en vanille.

5,50

Italië
Tor dell’Elmo Prosecco Spumante, Veneto
In de geur en smaak sappig, fris fruit van Granny Smith appels
wordt geaccentueerd door nuances van grapefruit.

5,50

Zuid-Afrika
Pinot noir, Chardonnay - Boschendal, Franschhoek
Een ‘stille’ Champagne Gemaakt van de klassieke Champagne blend
Chardonnay-Pinot Noir, maar dan zonder bubbels. De Chardonnay druif
domineert en zorgt voor de geur en smaak van steenvruchten en peer.
De Pinot Noir voegt fruit toe met hints van aardbeien en tonen van rijp
rood fruit.

“Rivero doet een karaf water bij de wijn”

27,50

28,50

29,50

32,50

35,50

27,50

Ripasso Valpolicella Superiore - Monte Zovo, Veneto
Een karaktervolle, krachtige, volle wijn met aroma’s van kers,
rijp rood fruit, gedroogd fruit, vanille, diverse kruiden en zachte tannines.

35,50

Barbera d’Alba Barrique Rinaldi - Abbona, Piemonte
Krachtige neus van zwarte bessen en laurier. Rijke smaak met gul fruit
van zwarte bessen, teer en bittere chocola. In de afdronk stevige tannines.

37,50

Spanje
Vina Herminia - Rioja Reserva
Nuances van kers en pruim met een zeer fijne structuur. De heerlijk
rijpe tannines geven de wijn een fluwelige smaak. Met een mooie balans
tussen hout rood fruit. 18 maanden gerijpt op eiken vaten.
Portugal
Vale da Calada - Herdade Dacalada, Alentejo
Een rijk gevuld fruitaroma van o.a. rijpe kersen, frambozen en bramen.
Smaak bezit een zachte tannine structuur. Het rode fruit word ondersteunt
door een milde kruidigheid.

35,50

28,50

Duitsland
Spätburgunder Kaiserstuhl - Weingut Salwey, Baden
Licht fruitig en sappig. Stevige wijn met aroma’s van krachtig rood fruit

33,50

Zuid-Afrika
Merlot - Boschendal, Franschhoek
In de smaak rode levendige moerbeien, vergezeld door elegante tannines,
kruidige houttonen en vers gemalen koffie.

29.50

Shiraz - Boschendal, Franschhoek
Weelderige smaak waarin geconcentreerde moerbeien en
vlezige pruimen volledig tot hun recht komen, naast witte peper
en kruidige houttonen
Argentinië
Malbec by Escorihuela - Limited Production 1884, Mendoza
Aroma’s van donker fruit aangevuld met speelse hinten van viooltjes
en wat kruidige peper noten. Houtrijping op eiken van 12 maanden.

ZOET EN VERSTERKT
Frankrijk
Chorus Muscat Moelleux - Cotes de Roussillon
Volle, romige smaak met een accent op sinaasappel en citrus.
Spanje
Pedro Ximenez Sherry Jerez - La Ina Vina
Diep donkerbruin, intens en rijk van kleur. Aroma’s van overrijp fruit,
rozijnen, gedroogde vijgen. Zoet, fluwelig en zacht van smaak met een
lange frisse finale.
Portugal
Vinhos Borges Oporto Ruby Port
Jeugdig fruitige neus met daarbij rozijnen en chocola. In de mond zoet,
soepel, vol, veel gestoofd fruit en aangename bitters op de afdronk.

29.50

41,50

GLAS
5,50

7.50

5,50

Vinhos Borges Oporto Tawny Port
Zwoele kruiden, hout en gestoofd donker fruit in de neus. In de smaak,
krachtig, zoet, kruidig en vol fruitig. Lange bijna droge afdronk.

5,50

Vinhos Borges Oporto 10 Years Old Soalheira
Bijzondere Tawny samengesteld uit wijnen met gemiddeld tien jaar houtrijping.
In de smaak ceder, gedroogd fruit en specerijen.

8,50

