WITTE WIJN
VALDECAZ, VERDEJO, 2020, Cas lla y León, Spanje | 4.3 | 21.0
Een frui ge, lichte wijn met in de smaak wit fruit als appel en citrus.
Een plezierig glas wijn om te drinken bij elke gelegenheid.
LES GRÉS CHARDONNAY, 2020, IGP Pays d’Oc , Frankrijk | 4.7 | 24.0
Deze chardonnay hee veel typiciteit door de duidelijke tonen van brioche en amandelen.
Het hee een zeer elegante smaak van mild wit fruit,
de wijn proe zeer zuiver en fris en met milde zuren is de afdronk rond en zacht.
PRINCIPATO PINOT GRIGIO, 2020, IGT Provicia di Pavia, Italië | 4.7 | 24.0
Deze Italiaanse Pinot Grigio is een fris en frui ge wijn.
De smaak is droog, kruidig en een kje nootach g na.
Een ver jnde wijn met een harmonieus karakter.
TOURAINE SAUVIGNON DOMAINE OCTAVIE, 2020, Loire, Frankrijk | 5.7 | 29.5
Expressieve sauvignon met veel tonen van wi e bloemen en citrus.
De smaak is gul, ver jnd en opwekkend. Een droge, frisse en sappige wijn
met nuances van rijp fruit en limoen. Deze wijn is gevaarlijk lekker!
DOM DORIAC CHARDONNAY RÉSERVE, 2020, IGP Pays d’Oc, Frankrijk | 5.7 | 29.5
Een romige en sappige wi e wijn met veel rijp geel fruit zoals peer, perzik. Erg kruidig en bloemig in de
neus, ook iets zwoel en soepel. Licht ve g in smaak, aangename volle hou onen en mond vullend.
WEINWUMR’S GRÜNER VELTLINER 'FUNDAMENT', 2020, Niederösterreich, Oostenrijk | 28.5
Deze typische “Gruner Veltliner” hee heerlijke aroma’s van groene appel en is iets peperig.
Elegante smaak, fris en zuiver met een droge afdronk.
RIJK’S CHENIN BLANC 'TOUCH OF OAK’, 2018, Coastal Region, Zuid-Afrika | 32.5
In onze Chenin Blanc proef je kruiden als kamperfoelie en fruit als granaatappel en passievrucht.
De smaak is soepel en biedt een elegante frisheid, milde zuren en kenmerken van sub el houtgebruik.
WAIRAU RIVER SAUVIGNON BLANC, 2020, Marlborough, Nieuw-Zeeland
| 34.5
Deze wijn hee herkenbare geuren van passievrucht, groene kruiden en roze grapefruit.
In de mond heerlijk fris, bijna strak met voldoende vulling en veel elegan e.
DOMAINE HAMELIN CHABLIS, 2018, Bourgogne, Frankrijk | 34.5
Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak. Goudgroen van kleur met een schoon en
ferm karakter. Naast een kenmerkende frisheid hee de wijn een soepele, milde smaak.
Zo smaakt een echte Chablis!
AOP PUILLY-FUISSÉ VEIELLES VIGNES, 2018, Domaine Corsin, Bourgogne, Frankrijk | 59.0
Rijke, zuivere smaak met een mooie balans tussen fruit, zuren en houtlagering.
Veel nesse met iets van amandel, honing, boter en een krach ge structuur.
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Deel je ervaring met ons via Instagram! @alterna e illegom

RODE WIJN
NAVARRA BASIANO TEMPRANILLO TINTO, Navarra, Spanje | 4.3 | 21.0
De Tempranillo hee een robijnrode kleur. Geurend naar kersenfruit en klein rood fruit. Aangename sappige, ronde smaak met tonen van klein rood fruit en een licht tannineaccent in de afdronk.
ESPRIT MERLOT, 2017, IGP Pays d’Oc, Frankrijk | 4.7 | 24.0 |
Deze donkerrode Merlot hee geuren van zuivere impressies van aardbei en bosbessen,
maar ook iets kruidigs en zeer romig. Een zeer smaakvolle biologische wijn.
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 'PIANE DE MAGGIO', 2019, Agriverde, Italië | 4.7 | 24.0 |
Deze Italiaanse kersenrood wijn is een sappige, frui ge en vriendelijke wijn uit de Abruzzen.
Het hee een volle smaak met veel rijp donker fruit
als zwarte bessen en kersen en hee een frisse en hele zachte afdronk.
LORCA 'FANTASIA' MALBEC, 2019, Mendoza, Argen nie | 4.9 | 25.5
In de geur rood, rijp fruit, kruidig en vind je tonen van eikenhout,
pruimen en zwarte bes. Soepel glas wijn met een romig mondgevoel
en aroma's van zongedroogd fruit en een vleugje vanille.
LEYDA 'CLASSIC' PINOT NOIR, 2019, Leyda Valley, Chili | 5.7 | 29.5
Deze Pinot Noir hee een helderrode kleur. Een aangename geur van jong rood fruit als aardbei
en kers. Stevige inzet en iets wat kruidigheid. Deze wijn hee een volle, zachte afdronk.
MILTON PARK SHIRAZ, 2018, Zuid Australië | 24.0
Een heerlijke wijn met een zwoele, volle smaak, waarin eucalyptus, zwarte peper en
rijpe bosvruchten naar voren komen. Zeer karakteris ek met een lange nale.
PASSO DEL SUD’APASSIMENTO’ PRIMITIVO BLEND, 2018, Puglia, Italië | 29.5
Vol rood van kleur. In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit.
Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit met een klein zoetje.
Rond, zwoel en een aangename afdronk.
RIOJA VALLOBERA 'CRIANZA’ TEMPRANILLO, 2017, La Rioja, Spanje | 32.5
Een dieprode Rioja met tonen van rijp, rood fruit in geur en smaak.
Romige, sappige, lichtkruidige wijn met lichte tonen van houtlagering.
VINCENT MOREY BOURGOGNE PINOT NOIR, 2018, Bourgogne, Frankrijk | 34.5
Geuren van aardbei, kersen en iets hout zijn te vinden in deze plezierige wijn.
Een volle smaak met soms iets aards en herkenbare eikentonen de rijping op eikenhouten vaten.
GIACOSA FRATELLI BAROLO “BUSSIA” 2015, DOCG Barolo, Italië | 59.0
Prach g helderrood van kleur. Een brede geur met impressies van leer en rozen.
Volle, warme smaak, uweelzacht met een intens karakter.
Rood fruit, hou onen, eiken en vanille, en een droge afdronk.
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ROSE WIJN
PRINCIPATO PINOT GRIGIO ROSATO, 2020, IGT Privincia di Pavia, Italië | 4.5 | 23.0
Deze Pinot Grigio rosé is een opwekkende droge rosé. Vol rood fruit van bosaardbeien en iets
bloemig. In de smaak zeer fris, licht romig en kruidig. Deze wijn hee een verkwikkende afdronk.
CÔTES DE PROVENCE CHÂTEAU PAQUETTE, 2020, Provence, Frankrijk | 6.3 | 32.5 |
Enorm zachte en elegante smaken van perzik, gekon jte abrikoos en wi e bloemen.
Een heerlijk frisse rosé met milde zuren en een lange nale.

DESSERTWIJN
MOSCATO D’ASTI 'BRICCO RIELLA',PIËMONTE, 2019, Italië | 5.5 |
Licht mousserende, zoete wijn. Zeer geurig, fris en licht. Impressies van uiteraard verse muskaat
in de geur en smaak, maar ook wat tonen van abrikoos en perzik.
RIETVALLEI ROOI MUSCADEL, Robertson, 2018, Zuid-Afrika | 5.9 |
Een verrassende, rode dessertwijn. Mooi gekon jt fruit en rozijnen zijn terug te vinden in geur en smaak.
Een wijn met een frisse levendige zuurgraad.

MOUSSERENDE WIJN
CAVA D'ARCIAC SELECCIÓ BRUT, Cataluña, Spanje | 4.9 | 25.5
Mousserende wijn met bloemen en rijp fruit in het aroma. Zachte droge mousse in de mond met
iets appel, peer en citrusfruit in de smaak. Perfect om samen mee te proosten!

CHAMPAGNE
PROSECCO TREVISO FRIZZANTE | 4.7 | 24.0
Licht mousserend. In de neus bloemig en groene appel. Zachte inzet, romige mousse, fris droog,
wit fruit als appel, peer en perzik. Frisse smaak, mooie balans met een schone afdronk.
DOM PERIGNON WHITE | 210.0
Mousserende wijn met een jn en licht frui g aroma.
Bekijk ook gerust ons MOËT&CHANDON aanbod op deze menukaart!
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LUNCH
11.00 - 16.00
Onderstaande broodjes serveren wij op vloerbrood (vers afgebakken) van bakkerij
Ammerlaan
| keuze uit wit en bruin |
Carpaccio van kogelbiefstuk | zoete zure bundelzwam | bosui | peterselie mayo | 9.7
Zalm | mosterd-dille saus | augurkjes | 9.6
Oude brokkelkaas van Elsbroekerwei | druiven | rucola pesto | 9.3
Warme beenham | mosterd-dille saus | augurkjes | 9.2
Paddenstoel tapenade | gegrild bosui | wakame | 7.7
Soep van de Chef | brood | 6.8
Kroketten | twee kalfskroketten | wit of bruin brood | 7.5
Club kip | komkommer | tomaat | spek | ei | kerriemayonaise | kaas | 11.5
Uitsmijter | op witte toast | ham +1 | spek +1 | tomaat +1 | kaas +1 | 6.5
12-uurtje | broodje ham of kaas | broodje kroket | soep van de chef | 10.5
VOORGERECHTEN
Carpaccio van kogelbiefstuk | pangritata | peterselie | rucola | 11.3
Zalm tartaar | mosterd-dille saus | bosui | wakame | komkommer | 10.8
Alternatieve salade (VOOR) | basilicum dressing | bosui | wakame | gebakken kastanjechampignons | sesam | 10.8 (VEGAN)
HOOFDGERECHTEN
Black Angus Burger | spek | tomaat | mosterdmayonaise | frites +3.0 | 14.5
Patatje seizoensstoof | zoetzure rode kool | mayonaise | 13.8
Bavette steak frites| rode wijn jus | groene groenten | frites | 21.5
Kabeljauw | huisgemaakte boter van diverse kruiden | groene salade | frites | 20.5
Hertenbiefstuk | groene groenten | rode wijn jus | frites | 21.5
Zwarte risotto | dorperwt | zoete aardappel | peterselie | 14.5
Alternatieve salade (HOOFD) | basilicum dressing | bosui | wakame | gebakken kastanjechampignons | sesam | 16.8 (VEGAN)
Portie frites| mayonaise | 3.5
NAGERECHTEN
Coupe Alternatief | seizoensijs | kersen hangop | kersencompote | hazelnoot | 8.3
Home made sweets | vraag er naar bij uw gastheer of gastvrouw | v.a. 1.25
Gebak van patisserie Vermeer | 3.9
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