
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! 

Coquille – Maison les Aubes Chardonnay 

Een romige, hout gelagerde chardonnay uit Frankrijk. Subtiel en vettig met 

tonen van tropisch fruit. Zacht genoeg om mooi aan te sluiten bij de 

coquille, en doordat hij ietwat hout heeft gehad sluit hij ook goed aan op 

de hazelnoot rumble en verse truffel.  

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.  

Chocolade crémeux – Christoffel Chri-Choco 

Een rode dessert wijn uit Duitsland. In de neus tonen van kersen en 

chocolade. In de mond komt er een explosie van smaken vrij. Sappig rood 

fruit met een mooie toets van cacao, wat perfect aansluit bij dit 

overheerlijke dessert.  

Kaasplankje - Quinta da Gaivosa 10-year-old Tawny  
Kaas en port is natuurlijk een klassieke combinatie. Sterkere kazen vragen 

ook om een krachtigere port. Daarom is er hier gekozen voor een 10 jaar 

oude Tawny port. Deze port is van een van de topproducenten 

van Portugal. Hij bevat een diep robijnrode kleur, met daarbij smaken van 

droge pruimen, vijgen, fijne nuances van grafiet, bramen en zoethout. 

Soepel, met veel elegantie en diepte. Eenmaal deze port geproefd dan wil 

je nooit meer iets anders!    
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Tartaar van Coeur de Boeuf – V-Rosé  

De Coeur de Boeuf tomaat is een stevige, tomaat met een volle, frisse 

Mediterraanse smaak. Samen met de avocado resulteert dit een zachte, 

frisse tartaar. Deze hippe, zalmkleurige rosé uit Valencia sluit met zijn 

frisse, intense smaak van rood fruit hier mooi bij aan.  

Gnocchi van pompoen – Maison Les Aubes Chardonnay  

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. 
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