Cocktails
Piña ColadA 										10,50
Coconut fat washed William George Rum, our own coconut mix,
sugar & frozen pineapple
Beefed up bull 									10,50
Ketel One Vodka, beetroot juice, ponzu, celery bitters, ginger tincture,
salt, pepper and our kitchen’s beef stock & served with a beef jerky salt rim
hail Mary		
									10,00
Ketel One Vodka infused with charred pepper, homemade tomato mix,
lime juice & served with beef jerkey, gherkin & roasted fennel
loopt-uytje											13,00
Loopuyt Dry Gin, Noilly Prat dry vermouth & homemade pickles
dutch Negroni
									10,00
Hooghoudt Korenwijn Genever, Campari & Cocchi Vermouth di Torino
Viva la pasiÓn										10,50
Don Julio Tequila, pineapple juice, passionfruit puree,
lime juice, egg-white & half a passion fruit

highballs

Oysters

					SIDES

Oesters - OYsters									3,50 p.st.
1/2 Dozijn Oesters - 1/2 DoZen OYsters 				20,Dozijn Oesters - DoZen OYsters 						35,-

gegrilde papriKA tartaar- Charred PeppeR tartare		

9,-

met gerookte olijfolie, basilicum, gezoute amandelen, kappertjes & rode ui
with smoked olive oil, basil, salted almonds, capers & red onion

AgeD BeeF STeaK TaRTaRe							10,met parmezaan mayonaise & kwartel ei		
with parmesan mayonnaise & quail egg

		12,-

met wilde champignons & mierikswortel salsa verde
with wild mushrooms & horseradish salsa verde

ossenstaart & beenmerg kroket- 					9,oXtail & bone marrow croquette

zout gebakken rode biet - salt baked beetroot 		 9,-		

Dutch Mule 										9,50
Ketel One Vodka, lime & Old Jamaican ginger beer		

met huisgemaakte hangop & geroosterde amandelen
with homemade labneh cheese & roasted almonds

PalomA											9,50
Don Julio Tequila, lime & grapefruit soda

gezouten runderpastrami - salt beef pastrami			9,-

haaksE Slijper										10,Tanqueray 10, Fever Tree Indian Tonic & grapefruit slice
BulleiT horse necK
								10,Bulleit Bourbon, Fevertree Ginger Ale, Angostura bitters & lemon peel
			

BUBBeLS
Cava Grand Reserva Imperial / Gramona / Catalonië / Spanje / 2013		
Glass 9,50
De hoge kwaliteit van dit cava huis doet je elke keer tegen jezelf zeggen:
bottle 57,dit heb ik zo verdiend!
						
Brut Grand Cru Blanc de Blancs / Gimonnet-Gonet /				bottle 75,Champagne / Frankrijk		
							
Rustig. Kwalitatief. Droog toch fris. Een mooi cadeau.

beer
Heineken											3.30 / 6.60
lagunitas ipa										4.50 / 8,Seizoensbier 										4,- / 7,50
affligem											4,75
Blond, Dubbel, Tripel
heineken 0.0%										2,80

aardappelpuree - mashed potato

gebresseerde rode kool - brased red cabbage
met geconfijte hazelnoot & sinaasappelschil
with candied hazelnuts & orange zest

RUnDeR FRIeT - BeeF FaT FRIeS
beef jerky aardappel friet
beef jerky potato fries

gerookte mais - Smoked Corn
beenmerg boter
bone marrow butter

josper gegrilde witlof - josper grilled chicory
met spek & toffee appelchips
with bacon & toffee apple crisps

met gecarameliseerde uien mayonaise
with caramelised onion mayonnaise

americaNo											8,00
Campari, Cocchi Vermouth di Torino & soda

Dark 'n’ stormY 									9,50
Gosling Black Seal Rum, lime & Old Jamaican ginger beer
		

Huissalade - house salad
met runder jus, rode ui & marmelade
with beef gravy, red onion & marmalade

STARTeRS

gebakken coquille - pan seared scallops		

5,-

met piccalilly & dille
with piccalilly & dill

			

Hell FuRy xxx 			bulleit BBQ 			BSC BeaRnaISe 			-

1,-

spicy sauce
bourbon sweet bbq sauce

hollandaise sauce mixed with port shallots,
						blue cheese & tarragon

STeAKS

chuck flap uSA 				
RIBeYe 		austrian 			
FIlleT		Irish 			
PICanhA		new zealand 		
Sirloin		uruguay		

					SAuCes

10 oz				25,12 oz				35,08 oz				30,08 oz				20,12 oz				35,-

					Dessert

mains

smoked shortrib									20,met een lak van Bulleit Bourbon & sinaasappel gremolata
with a Bulleit Bourbon glaze & orange gremolata

josper gerookte makreel - josper smoked mackerel		

met pompoenpuree & geconfijte pompoenpitten
with pumpkin puree & candied pumpkin seeds

pinda & chocolademousse - peanut & chocolate mousse
met pindacrunch & caramelsaus
with peanut brittle & salted caramel sauce

18,-

met selderij remoulade
with celeriac remoulade

josper gegrilde pompoen - josper roasted pumpkin		

6,-

BACOn BOuRBOn CaRamel POPCORN CheeSeCaKe
gerookte abrikozen - smoked apricots

15,-

met citroen mascarpone & gerookte amandelen
with lemon mascarpone & smoked almonds

			

White wine PeR GlaSs:

White wine PeR bottle:

Chardonnay & Sauvignon Blanc - Montej Bianco / Villa Sparina /		
Glass 4,50
Piëmonte / Italië										bottle 27,Jong, fris, fruit en elegant. Zoals ik, 20 jaar geleden.
Riesling / Schönlaub / Pflaz / Duitsland						Glass 5,50
Fris, strak en mineralig. Ik hoop dat je op de fiets bent....				bottle 33,grillo / eughenes / sicilië / italië 							Glass 6,Deze volle, toch frisse wijn is gewoon positieve criminaliteit uit Sicilië
bottle 36,									
malvasia & viura - rioja blanco / bodegas muga / rioja alto / spanje
glass 6.50
Frisse en iets bloemige wijn. 								bottle 39,Rond door ongeveer drie maanden houtrijping
Chardonnay 'blauw' / genoels - elderen / riemst / belgië / 2015		 glass 7,Deels op hout gerijpte chardonnay uit België. 					Bottle 42,Nee dit is niet het begin van een slechte Belgenmop.

ROSé wine PeR glASs & bottle:
Rosé / Chateau Paquette / Provence / Frankrijk					Glass 6,Deze rosé uit de Provence is bloedeerlijk en niets meer of 			
Bottle 36,minder dan wat hij beweert. Heerlijke type dus!			

Red wine PeR glASs:
Barbera de Monferrato / Villa Sparina / Piëmonte / ItaliË			 Glass 4,50
Deze jonge Barbera druif is vol toch zacht en rijk aan rood fruit.		 Bottle 27,Je zal gegarandeerd de zomer missen.				
Zweigelt / Diem / Weinviertel / Oostenrijk						Glass 6,Deze druif is het wat vergeten kindje, maar blijft met				Bottle 36,zachtheid en toch ook volheid rechtop op jou wachten
malbec 'Petit jammes' / pech de jammes / cahors / frankrijk			
glass 6,50
Een jonge Malbec, die zoals Obelix in de toverdrank van kracht is gevallen. bottle 39,Cabernet Sauvignon Gran Reserva / Vina Morande / Casablanca Valley / Glass 7,Chili / 2015											bottle 42,Krachtige toch fruit gevulde wijn. Het klimaat van Chili doet deze wijn in balans zijn.
cabernet franc reservado / bodegas fabre / mendoza / argentiniË		
glass 7,Vol, pittig en kruidig. Vis is hierbij geen optie. 					bottle 42,Zit JIJ nou toevallig in een vleesrestaurant!

Red wine PeR bottle:

Sauvignon Blanc / Weingut Claes Schmitt / mosel / Duitsland		 Bottle 42,Ik, absoluut géén Sauvignon Blanc fan, vind dit gewoon té lekker.
Als dit de basis is van mijn alcoholisme, So be it....
riesling 'flederspiel' / knoll / wachau / oostenrijk / 2016			
Het gebeurt maar weinig dat uiterlijk en inhoud samen gaan,
op Ryan Reynolds na dan. DIVINE!

bottle 49,-

bottle 38,-

beaujolais / chateau de julienas / beaujolais / frankrijk / 2013		
Als we hem toch gaan drinken, dan graag van kwaliteit en met karakter.

bottle 42,-

Vermentino 'Brino' / Cantina Pedrers / Sardinië / Italië 			bottle 35,Een opvallende Vermentino uit Sardinië. Ben je een fruitig type?
Dan zie ik een zeer monogame relatie in jouw nabije toekomst.

Barbera d’Alba / Domaine Filippino / Piëmonte / Italië				bottle 38,-

Grüner Veltliner ‘renner’ / Gobelsburg / Burgenland / 			 bottle 48,Oostenrijk / 2017			
Een hout gerijpte Grüner Veltliner! Als dit je dagboek niet haalt,
dan weet ik het ook niet meer....

Chassagne montrchet vielles vignes / vincent morey / bourgogne /		
frankrijk / 2017
Deze krachtige maar subtiele Pinot Noir heeft de kwaliteit
die je maar zelden tegenkomt voor deze prijs. You're welcome.

chardonnay 'locura 1' / clos des fous / alto cachapoal / chili / 2013
Zo elegant en zo stijlvol. Dit had Jackie O. dagelijks kunnen lopen atten

carmenere gran reserva / aymara / central valley / chilli / 2017		
bottle 36,Eén van de moeilijkste druiven ter wereld.
Zachter door mooi rijp rood en zwart fruit. Ondersteund door houtrijping.

bottle 43,-

Furmint 'ilovci' / dveri-pax maribor / podravje / slovenië / 2012		 bottle 43,Nog steeds geen idee waar Slovenië ligt, maar deze wijn met hout,
mineralieit, karamel en rozenbloesem is een trots nationaal product.
Chenin blanc 'signature' / jean daneel / western cape / 			
zuid-afrika / 2014
Vol, strak, hout, fris, tikkeltje fruitig.
Hoezo leveren ze dit dan weer niet in Magnums?!?!

bottle 48,-

Semilion & Sauvignon Blanc / Chateau Ferran / Pessac-leognon / 		
Frankrijk / 2015
Een klassieker van ongekend niveau.
Roddeltje: eigenaren zijn de Lacoste familie. Stttt...

bottle 52,-

Condrieu ‘Pagus luminis’ / louis cheze / rhone / frankrijk / 2016		
Verfijnd, maar toch krachtig. Zomers, maar toch vol.

bottle 65,-

Sancerre 'grande cuvee' / jean paul balland / loire ‘sancerre’ / 		
frankrijk / 2016
Een volle, hout gerijpte sancerre.
Zo elegant, dat je er waarschijnlijk niet op gekleed bent.

bottle 52,-

verdejo ‘habis’ / shaya / rueda / spanje / 2016 					bottle 52,Volgens de sommelier; De Heidi Klum onder de Verdejo’s.
a.c. chassagne montrachet / f&l pillot / cote de beaune / 			
frankrijk / 2015
Een kers op de taart? Meer een fles op de taart! p.s. Gefeliciteerd!!!

Deze fruitige, toch aardse wijn, is waarom ik zo van Italië houd.
Dit is zomer in Italië

merlot & malbec ‘contemplations’ / katarzyna / south sakar / 		
bulgarije / 2016
Voor de ADHD presentatie is het een opmerkelijke zachte wijn van
Merlot & Malbec

Glas 8,50

bottle 39,-

bottle 75,-

st. emilion grand cru / domaine de peyrelangue / bordeaux /		 bottle 44,frankrijk / 2015
Droog. Krachtig. Tannine. Old School.
Shiraz ‘isolation ridge’ / frankland estate / frankland river / 		
australië / 2013
Lees mee! In de fles het volgende: bosbes, hout, chocolade tonen,
stijl, blijdschap en geluk. Flesje twee alvast openmaken?

bottle 56,-

barolo ‘vigna Rionda riserva’ / massolino / piemonte / Italië / 2011		
Als we het dan toch hebben over persoonlijke smaak; zeg ik,
Helemaal MIJ dit.

bottle 145,-

pinotage / laibach / stellenbosch / zuid-afrika / 2016				bottle 46,Wat liefde van de wijnmakers en Zuid-Afrikaanse klimaat al niet
voor een positieve invloed kunnen hebben op zo'n niet al te subtiele druif.
Petit verdot reserva / tomero / mendoza / argentiniië				bottle 49,Als het op kracht en tannine aankomt, is dit meer een 4x4 Jeep dan een Ford Ka.
rioja reserva / bodegas sierra cantabria / rioja / spanje / 2012		
Ambachtelijk klein wijnhuis, échte Spaanse familie kwaliteit.
Een pittige boerse wijn, die toch zacht en rond wordt.

Sauternes / Chateau Simon / Bordeaux / Frankrijk				Glas 9,50
In Frankrijk begon het ooit natuurlijk met.....

bottle 60,-

Docg chianti 'superiore' / poggiotondo / toscane / italië / 2015		 bottle 48,100% revival! Een oude wijn gemaakt door moderne mensen.
Kwaliteit blijft fijn!

DeSSeRTwIJN PeR glAS:
Botrytis Semilon / Bimbadgen estate / North-South Wales / australiË
Op iets na, is dit puur de druif. Zelfs de grootste dessertwijn haters
melden zich nog aan voor de fanclubdag. Hosted bij Moi...

merlot / st. laurent ‘tapps red’ / oliver zeter / pfalz / 			
duitsland / 2016
Een vriendelijke Duitse wijn. Zacht en wat fruitig.
Ja, ik zei Duitsland en ja, ik meen deze omschrijving ook.

bottle 48,-

monastrell 'silver label' / juan gill / jumilla / spanje / 2015		 bottle 44,De kracht, het fruit, het hout, liefde, liefde, liefde...

wine for me is like
meeting new people.
some you meet just for one day,
some become friends and with some,
you fall in love
											by: Boris (sommelier)

zinfandel 'old vine' / seghesio /sonoma county / 				bottle 80,united states of america / 2011
Oude wijnstokken, intense houtrijping, Hallelujah! Amen!
Praise me for putting it on my wine list!
malbec 'pure' / pech de jammes / cahors / frankrijk / 2014			
Zo goed! Zo heavy! Zo lekker! Zo vol!
Zo geen drie flessen op een doordeweekse dag...

bottle 74,-

