
Hartig Soesje – Jaume Serra Cava   
De cava sluit niet zo zeer aan op het soesje, maar is een heerlijke 

fles bubbels om de avond goed te beginnen. Een frisse, fruitige 

cava met intense aroma’s. Proost! 

Tartaar van Coeur de Boeuf – Luzt Cupid 6,5% 
De Coeur de Boeuf is een mooie, zoete, stevige tomaat. Perfect 

voor een mooie tartaar met mooie frisse smaken van basilicum en 

het zoute van de bierkaas. De Cupid heeft diezelfde balans. Fijne 

zoete smaken uit de mout en een frisse afdronk met de 

citrusachtige hoppen.  

Gnocchi van pompoen – Maison Les Aubes  
Deze Franse chardonnay bevat een subtiele smaak met tonen van 

tropisch fruit, hout en het typerende botertje. Deze vettige wijn 

komt goed tot zijn recht bij deze romige, winterse Gnocchi. De 

lichte houttonen sluiten ook erg mooi aan om de aardse smaken in 

dit gerecht.  

 

Tartelette – La Ripe Sangiovese  
Cèpes wordt ook wel eekhoorntjesbrood genoemd. Deze wilde 

paddenstoelen zijn een beetje nootachtig en mild van smaak. Deze 

wijn van Roberto Lucarelli is een jonge, toegankelijk wijn die hier 

mooi bij aansluit. Zwart en rood fruit en delicate kruidigheid van 

nootmuskaat in de neus. Warm, rond, goed gebalanceerd maar 

toch fris en aangenaam soepel. 

Chocolade crémeux/kaasplankje – Espresso Martini 
De Espresso Martini is een echte klassieker en perfect om de 

avond mee af te sluiten. Deze cocktail op basis van Espresso, Tia 

Maria en Vodka smaakt naar vanille, chocola en koffie waardoor 

het niet alleen de perfecte afsluiter is, maar ook nog mooi past bij 

dit overheerlijke dessert.  
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Coquille – Brabantsche Weissheit 7%  

Een gerechtje met een mooi contrast. De zachte, volle smaak van 

de coquille gaat hand in hand met de romige tarwemout in het 

bier. Het contrast ontstaat door het toevoegen van truffel, 

pastinaak en hazelnoot. Lekker winters en aards. De kruidige hop 

pakt de aardse smaken op. De hop heeft ook een lichte citrustoets 

die lekker samengaat met de coquille. 

Runderwang – Dolcetto Gomba  

De wat zoete jus van de 400 Volt bij de runderwang vraagt om een 

wijn met niet al te veel tannines. Deze zachte rode wijn uit Noord 

Italië met smaken van rood fruit en lichte, plezierige tannines is 

hier perfect voor.  

Hertenrugfilet – Cerasuolo  

Wild is extra krachtig van smaak, rood van kleur en bevat extra 

veel eiwitten. ’t Vormt derhalve een perfecte combinatie met een 

volle, stevige rode wijn. Daarom hebben we bij dit gerecht gekozen 

voor de Italiaanse Cerasuolo. Een krachtige rode wijn maar ook 

met de nodige elegantie, een lange afdronk met een vleugje 

kruidigheid. Mooi in balans met een lange afdronk.  
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