
MENU
Dranken, Lunch & Diner

OPENINGSTIJDEN KEUKEN | LUNCH: 12.00 - 16.00 UUR | DINER: 17.00 - 21.00 UUR





 FLETCHER’S EIGEN KEUZE MENU 

3-GANGEN VOOR 27,50
KEUZE UIT:

VOORGERECHT

POMODORISOEP 
met geroosterde puntpaprika en groene pesto

GEITENKAAS & COURGETTE 
met zongedroogde tomaat, pompoenpitten en rucola

HOOFDGERECHT

SATÉ VAN GILDEHOEN
kroepoek, atjar, krokante uitjes, wasabinootjes, satésaus en ambachtelijke frites

FISH & CHIPS
zoete aardappelfrites en huisgemaakte ravigottesaus

FLETCHER BURGER
100% runderburger op een rustiek hamburgerbroodje met oude kaas, tomaat, jalapeno, truffelcrème en ambachtelijke frites

FLETCHER VEGA BURGER 
vegetarische burger met gegrilde groenten, tomatensalsa, tzatziki en zoete aardappelfrites

NAGERECHT

DAME BLANCHE
vanille-ijs, brownie, kletskop en ruby chocoladesaus

F L E T C H E R ’ S  K E U Z E  M E N U



HUISGEMAAKTE SOEPEN

POMODORISOEP | 6,50  
met geroosterde puntpaprika en groene pesto

SAVORA MOSTERDSOEP | 6,50
met krokante spekjes en bosui

RIJKELIJK GEVULDE HELDERE KIPPENSOEP | 6,50
met gerookte kip, shimeji, paksoi en kervel

SALADES

SALADE MET ZACHT GEGAARDE ZIJLENDE BIEFSTUK | 12,95
met kappertjes, gegrilde paprika, ‘Black Bussummer’ kaas, croutons en 
rucolasalade

SALADE GEITENKAAS MET GEGRILDE GROENTEN | 13,50  
gepofte quinoa, gemarineerde olijven, pompoenpitten, aspergescheuten en 
klassieke French dressing

SALADE NIÇOISE | 12,50
tonijnflakes, ei, haricots verts, radijs, zwarte olijf, rode ui en gepofte roseval

BELEGDE BROODJES
KEUZE UIT WIT OF BRUIN

CLUBSANDWICH CLASSIC | 10,50 
getoast zuurdesembrood met gerookte kip, bacon, tomaat, ei, rode ui, 
mosterdspread en chips

BOL CARPACCIO | 10,50 
gesneden rundermuis met kappertjes, rode ui, ‘Black Bussummer’ kaas, 
geroosterde hazelnoot, rucola en pestocrème

SANDWICH GEROOKTE ZALM | 10,50
avocado, rode ui, waterkers, tomaat en komkommerspread

SANDWICH HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE | 9,50
scharrelei, kappertjes, rode ui, zwarte olijf, groene kruiden en mesclun sla

BOL GEGRILDE GROENTEN MET FETA EN HUMMUS| 9,50  
paprika, groene asperges, bosui, avocado, feta, limoenhummus, rucola en 
pompoenpitten

SANDWICH OLD AMSTERDAM | 9,00
tomaat, komkommer, gekarameliseerde rode ui, rucola en truffelcrème



L U N C H

TOSTI
ALLE TOSTI’S WORDEN BEREID MET GROVE PLAKKEN 

ZUURDESEMBROOD

KLASSIEKE BOERENTOSTI | 6,50
beenham, belegen kaas en mosterddip 

TOSTI MEDITERRANEA | 6,50
salami, mozzarella, tomaat met grove tapenade van zongedroogde 
tomaat en oregano

TOSTI SWEET & SAVORY | 6,50
brie, gebakken spek en honing 

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten. Heb je bepaalde dieetwensen of allergieën? 
Onze keuken is hier graag van op de hoogte om voor een zorgeloze dag te zorgen.

 Vegetarisch gerecht Fletcher’s eigen  Veganistisch mogelijk

WARME LUNCHGERECHTEN

SATÉ VAN GILDEHOEN | 19,50 
kroepoek, atjar, krokante uitjes, wasabinootjes, satésaus en ambachtelijke frites

FLETCHER BURGER | 17,50 
100% runderburger op een rustiek hamburgerbroodje met oude kaas, 
gekarameliseerde ui, bacon, tomaat, jalapeño, truffelcrème en ambachtelijke frites

FLETCHER VEGA BURGER | 15,50  
Vegetarische burger met gegrilde groenten, tomatensalsa, tzatziki 
en zoete aardappelfrites

KROKETTEN MET BROOD | 9,50
2 ambachtelijke rundvleeskroketten op zuurdesembrood geserveerd 
met grove mosterddip

FISH & CHIPS | 16,50
zoete aardappelfrites en huisgemaakte ravigottesaus

12-UURTJE IN EEN NIEUW JASJE | 14,50 
ambachtelijke rundvleeskroket op brood, mini uitsmijter met pestokaas, klein kopje 
dagsoep en huzarensalade van flespompoen en roseval aardappeltjes

UITSMIJTER CARPACCIO | 12,50
3 gebakken eieren met carpaccio van rundermuis op zuurdesembrood, 
zongedroogde tomaatjes, ‘Black Bussummer’ kaas, kappertjes, 
hazelnootcrunch, rucola en pestocrème

OMELET GEROOKTE ZALM | 11,50
op zuurdesembrood met avocado, salade en bosui

KLASSIEKE UITSMIJTER | 10,50  
3 gebakken eieren met beenham en/of jonge kaas op zuurdesembrood

People who 
love to eat 
are always 

the best people!



HUISGEMAAKTE SOEPEN

POMODORISOEP | 6,50  
met geroosterde puntpaprika en groene pesto 

SAVORA MOSTERDSOEP | 6,50
met krokante spekjes en bosui

RIJKELIJK GEVULDE HELDERE KIPPENSOEP | 6,50
met gerookte kip, shimeji, paksoi en kervel

DE HOLLANDSE ‘DUBBELDOEL’ KOE: DE BESTE KEUZE!
Waarom ‘dubbeldoel’ koe? Koeien die hun leven lang melk geven en 
onder uitstekende leefomstandigheden in open stallen en groene weiden 
gehouden worden, leveren bijzonder vlees op. Door deze leefwijze krijgt 
het vlees een mooie structuur en een perfecte verhouding tussen vlees en 
intramusculair vet. Bovendien is het duurzaam, omdat deze koeien zowel 
melk als vlees geven. Vandaar de naam ‘dubbeldoel’ koe.

VOORGERECHTEN

BROODPLANK | 4,00 
met vers afgebakken zuurdesembrood, boter, groententapenade en olie

CARPACCIO | 12,50 
dun gesneden rundermuis met zongedroogde tomaat, kappertjes, rode ui, krokant 
kaaskoekje, gebrande hazelnoot, rucola en huisgemaakte pestocrème

STEAK TARTAAR | 13,50 + 2,00 IN MENU
Hollands dubbeldoel rund geserveerd met Amsterdams uitje, kappertjes, ei en 
truffelcrème

HUISGEMARINEERDE ZALM | 13,50 + 2,00 IN MENU
met frisse venkelsalade, zoetzure komkommer, sesamkrokantjes en mierikswortel

GESTOOMDE FOREL & GAMBA | 11,50
forel, kerriegamba met in citrus gemarineerde rode biet en limoencrème

GEITENKAAS & COURGETTE | 10,50 
met zongedroogde tomaat, pompoenpitten en rucola



D I N E R

VOOR ERBIJ | 3,50
ALLEEN IN COMBINATIE MET EEN GERECHT

 – AMBACHTELIJKE FRITES IN SCHIL

 – GEGRILDE ROSEVALAARDAPPELTJES MET ROZEMARIJN 

EN GEPOFTE KNOFLOOK

 – SEIZOENSGROENTEN

 – MIX VAN GEGRILDE PUNTPAPRIKA, COURGETTE, 

AUBERGINE EN GROENE ASPERGES 

 – GROENE SALADE

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten. Heb je bepaalde dieetwensen of allergieën? 
Onze keuken is hier graag van op de hoogte om voor een zorgeloze dag te zorgen.

 Vegetarisch gerecht Fletcher’s eigen  Veganistisch mogelijk

KLEINE KIDS, GROTE TREK
LEKKERBEKJE MET FRITES | 8,50

RUNDVLEESKROKET MET FRITES | 6,50

PANNENKOEK MET POEDERSUIKER EN STROOP | 6,50  

SPAGHETTI BOLOGNESE | 6,50

DESSERTS

FLETCHER DAME BLANCHE | 8,50 
vanille-ijs, brownie, kletskop en ruby chocoladesaus

KAASPLANKJE | 13,50 + 3,50 IN MENU
met diverse binnen- en buitenlandse kazen, kletzenbrood en vijgenjam

SINAASAPPEL PANNACOTTA | 8,50
met bloedsinaasappelsorbet, limoen zestes en sinaasappelgel

CHEESECAKE | 8,50
ambachtelijke cheesecake met ananascompote, passievruchtensorbet en 
tropische coulis

FRIS & FRUITIG | 8,50
bontgekleurde sorbet met diverse ijssmaken, vers fruit, roodfruit saus en merengue

HOOFDGERECHTEN

SATÉ VAN GILDEHOEN | 19,50 
kroepoek, atjar, krokante uitjes, wasabinootjes, satésaus en ambachtelijke frites

MIXED GRILL | 21,50 
sparerib, gegrilde kipfilet, varkenshaasmedaillon en biefstuk geserveerd met 
BBQ-saus, knoflooksaus, pepersaus en ambachtelijke frites

FLETCHER BURGER | 17,50 
100% runderburger op een rustiek hamburgerbroodje met oude kaas, tomaat, 
jalapeño, truffelcrème en ambachtelijke frites

FLETCHER VEGA BURGER | 15,50  
vegetarische burger met gegrilde groenten, tomatensalsa, tzatziki en 
zoete aardappelfrites

HEERLIJK MALSE BIOLOGISCHE RUNDER RIBEYE | 23,50 + 3,50 IN MENU
met huisgemaakte chimichurri, gegrilde king boleet en mousseline

BIEFSTUK VAN DE ZIJLENDE | 23,50 + 3,50 IN MENU
met gepofte tomaat en peperjus

GEGRILDE ZEEBAARS | 22,50 + 3,50 IN MENU
geserveerd met mousseline, lichte tomatenjus, soja en limoenblad

GEBAKKEN ZALMFILET | 20,50
met seizoensgroenten en Beurre blanc saus

TARTE TATIN | 17,50  
van geitenkaas en Romatomaat geserveerd met warme venkelsalade

MEDITERRAANSE OVENSCHOTEL  | 17,50  
met geraspte kaas, truffel, bechamelsaus, spinazie en tomaat



WARME DRANKEN
Koffie  2,85
Espresso  2,85
Dubbele Espresso (Doppio)  3,90
Cappuccino  3,10
Koffie Verkeerd  3,10
Latte Macchiato  3,10
Decafé  2,85
Thee  2,85
Verse muntthee  3,90
Warme chocolademelk  3,10
Met slagroom  3,60
Special coffees vanaf   7,00

STEL JOUW EIGEN VERSE THEE SAMEN   4,25  

MET DE VOLGENDE INGREDIËNTEN

Verse munt
Gember
Honing
Citroen
Sereh
Kaneelstokje
Sinaasappel
Steranijs
Kardemom

TAART EN GEBAK
Carrot cake - glutenvrij  4,50 
Ambachtelijk gebakken appeltaart  3,90 
Brownie  4,50 
Cheesecake  4,50
Slagroom  +0,50

WATERS
Chaudfontaine Still I Sparkling 25 cl  2,85
Chaudfontaine Still I Sparkling 100 cl  5,15
Fletcher water Still I Sparkling 33 cl  2,85
Fletcher water Still I Sparkling 75 cl  3,85

GEKOELDE DRANKEN
Coca-Cola I Coca-Cola Light I Coca-Cola Zero   2,85
Fanta Orange I Fanta Cassis I Sprite   2,85
Fuze Tea Sparkling Lemon I Green tea   2,85
Fïnley Tonic I Fïnley Bitter Lemon  3,10
Rivella   3,10
Verse jus d’orange  4,50
Minute Maid Appel I Orange I Tomaat  3,10
Chocomel I Fristi  3,10
Homemade iced tea  3,70
Crodino   3,70



D R A N K E N

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

PSV
Leyenda dry sherry I Medium dry  3,75
Barros ruby port I White I Tawny   4,00
Martini Wit I Rood  3,50
Overige PSV vanaf  3,50

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Ketel 1 Jonge Jenever   3,50
Ketel 1 Matuur  3,75
Vieux  3,50
Berenburg   3,50
Overige binnenlands gedistilleerd vanaf   3,50

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Captain Morgan White   4,75
Captain Morgan Spiced  5,00
Ron Perla del Norte Carta Blanca 3 years  4,75
Ron Perla del Norte Carta Oro 5 years  4,75
Ron Perla del Norte Anejo 7 years  6,00
Jägermeister  3,50
Campari  4,00
Gordon’s London dry Gin  4,75
Tanqueray London dry Gin  5,00
Smirnoff No. 21 Vodka  4,75
Overige buitenlands gedistilleerd vanaf  4,00

WHISKY’S 
Johnnie Walker Red  4,75
Johnnie Walker Black  6,50
Jameson  4,75
Jack Daniel’s  4,75
Bulleit Bourbon  4,75
Overige whisky’s vanaf  4,75

LIKEUREN
Baileys  4,75
Amaretto  4,75
Grand Marnier  4,75
Cointreau  4,75
Licor 43  4,75
Luxardo Limoncello   4,75
Frangelico   4,75
Southern Comfort   4,75
Overige likeuren vanaf  4,75

DIGESTIEVEN
Calvados  5,25
Julia Grappa   5,25
Martell VS  5,25
Remy Martin VSOP  6,50
Armagnac  5,25
Overige digestieven vanaf  5,25

SPECIALS
APEROL SPRITZ  6,50

Aperol, prosecco, bruisend water
GIN TONIC GORDON’S   8,25

Gordon’s Gin, Fïnley Tonic, citroen   
GIN TONIC GORDON’S PINK  8,50

Gordon’s Pink Gin, Fïnley Tonic, rood fruit  
GIN TONIC TANQUERAY   8,50

Tanqueray Gin, Fïnley Tonic, limoen 
GIN TONIC TANQUERAY TEN   9,75

Tanqueray Ten Gin, Fïnley Tonic, grapefruit



Voor elk wat pils

BIEREN
BAVARIA (5.0%) 25 CL | 50 CL | 2,75 | 5,00 
Een verfrissend, zuiver en goed door-drinkbaar pils met tonen van granen en fruit. 
Dorstlessend helder lichtblond bier met een aangename bitter in de afdronk. 

SWINCKELS' SUPERIEUR PILSENER (5.3%) FLES | 4,50 
Dorstlessend superieur volmout pilsener gebrouwen met Cascade-hop uit de Amerikaanse Yakima-vallei. 
Rijk en helder, kruidig en fruitig, zachte afdronk met verfijnde bitters. Wisseltap.

BAVARIA ALCOHOLVRIJ (0.0%) | 3,50
Verfrissend geheel alcoholvrij pilsener met de authentieke, volwaardige biersmaak van Bavaria. 
Dorstlessend en goed doordrinkbaar met een rijke smaak en een stevige afdronk. 

BAVARIA RADLER LEMON (2.0%) | 3,50 
Zonnige mix van natuurlijke citroenwaters en Bavaria bier.
Friszoete dorstlesser met natuurlijke vruchtensappen, onvervalst bierkarakter, alcoholbite en frisse afdronk.



B I E R E N

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

BAVARIA RADLER LEMON (0.0%) | 3,50 
Zonnig en dorstlessende geheel alcoholvrije bierdrank op basis van bruisend natuurlijk citroenwater en bavaria bier. 
Fris-zoet, licht, granig en fruitig en bovenal verfrissend. 

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST (5.5%) | 4,25 
Het enige trappistenwitbier ter wereld. Lichtblond, troebel en met een stevige, vaste schuimkraag. 
Zacht moutig, licht zurig en prikkelend door het koolzuurgehalte. 

LA TRAPPE DUBBEL (7.0%) | 4,50 
Klassiek donkerbruin trappistenbier met een ivoorkleurige schuimkraag. 
Een vol moutige en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit. 

LA TRAPPE TRIPEL (8.0%) | 4,75 
Klassiek en krachtig trappistenbier. Goudblonk met een witte schuimkraag. 
Een volle smaak met een kandijzoet en licht moutig karakter. 

LA TRAPPE BLOND (6.5%) | 4,50 
Goudgeel trappistenbier met en witte schuimkraag en een rijke smaakbeleving. 
Een toegankelijk, prikkelend bier met een licht zoete, zacht bittere en moutige smaak. 

LA TRAPPE QUADRUPEL (10.0%) | 5,00 
Het originele, donkere trappistenbier, zwaar en stevig met een volle, verwarmende, intense smaak. 
Moutig met een zoete tonen van dadels, vijgen en karamel en een lange, zachte afdronk. 

LA TRAPPE ISID'OR (7.5%) | 5,00 
Amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte schuimkraag. De harmonieuze smaak begint fruitig en gaat over in moutige karamel; 
een perfecte balans tussen complexiteit en eenvoud. 

CORNET (8.5%) | 5,50 
Sterk blond bier gerijpt met eikenhout. Aromatisch met bloemige-, fruitige- en gisttonen. 
Romig en rond met een lichtzoet palet vol fruitige hoppen en gisten, vanille-houttoetsen en zachte bitters. 

KRIEK MAX (3.5%) | 4,25 
Helder, donkerrood kriekbier van spontane gisting met een zoet en fruitig aroma en een fruitig zoet-zuur 
palet door toevoeging van 25% natuurlijk kriekensappen. 

DE MOLEN VUUR & VLAM (6.2%) | 5,50
Zwaar gehopte India Pale Ale met een bloemig, fruitige neus. Vuur & Vlam heeft een fruitig en granig 
palet welke gebalanceerd eidigt in een bittere en droge afdronk. 

OMER TRADITIONAL BLOND (8.0%) | 4,25
Blond bier van hoge gisting met nagisting op fles. Krachtig en fris blond bier met een verfijnd fruitig aroma, 
een stevige body en een subtiele bitterheid in de afdronk. 

PALM CLASSIC (5.2%) | 4,25
Speciaal amberkleurig bier, vlot doordrinkbaar en vol van smaak. Aromatisch en hoppig op de neus, 
honingzoet en zacht van smaak met fruitige gistingsaroma's. 

VRAAG NAAR ONS WISSELENDE ASSORTIMENT SPECIALE BIEREN OP DE TAP EN/OF FLES



FLETCHER’S CUVÉE

FLETCHER’S BUBBELS

SOEPEL & FRUITIG – DUITSLAND | 5,00 | 28,00
De Fletcher’s Bubbels is een soepele en fruitige mousserende wijn met een aangename mousse en frisse afdronk. Deze bubbel is ideaal als aperitief en bij elke feestelijke 
gelegenheid. Heerlijk als aperitief, bij een salade of een lichte maaltijd.

WITTE WIJNEN 

VOL & FRUITIG | CHARDONNAY – ZUID-AFRIKA | 4,50 | 26,00
Geuren van peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door de geur van verse bloemen. In de mond frisse zuren gekenmerkt door wit steenfruit. Heerlijk bij wit vlees, 
visgerechten of als aperitief.

FRIS & FRUITIG | SAUVIGNON BLANC – ZUID-AFRIKA | 4,50 | 26,00
Een mooie frisse en lichte witte wijn met heerlijke aroma’s van citrus en de geur van verse bloemen. Levendig in de mond met zachte, frisse zuren. Heerlijk bij schaal- en 
schelpdieren, salades en als aperitief.

LICHT ZOET & SAPPIG | MOELLEUX – ZUID-AFRIKA | 4,50 | 26,00
Deze Moelleux heeft een prachtig bleek gele kleur en mooie aroma’s van rijp geel fruit. De smaak is knisperend fris en heerlijk zoet. Heerlijk als aperitief, bij Aziatisch getinte 
gerechten of bij desserts.

ROSÉ WIJN 

FRUITIG & SOEPEL | CINSAULT ROSÉ – ZUID-AFRIKA | 4,50 | 26,00
Rijke aroma’s in de neus van rode bessen en subtiele hints van peer. In de mond een ronde en volle smaak van heerlijk fruit met een lange afdronk. Heerlijk bij lichte maaltijden, 
salades, zoetzure gerechten of als aperitief.

RODE WIJNEN

RIJK & KRACHTIG | CABERNET SAUVIGNON – SPANJE | 4,50 | 26,00
Deze mooie Cabernet Sauvignon wordt gekenmerkt door heerlijke aroma’s van zwart fruit met tonen van zwarte peper. Geniet van de zachte doch krachtige en fruitige smaak 
met een subtiele aanwezigheid van hout. Combineert goed bij rood of gestoofd vlees.

ROND & SOEPEL | MERLOT – SPANJE | 4,50 | 26,00
Een heerlijke Merlot met in de geur aroma’s van bramen en kersen. Proef de smaken van rijp fruit en geniet extra door de krachtige afdronk. Combineert goed bij koude 
vleeswaren en zachte kazen.

WIJNEN MARINA LOUNGE EN BAR BISTRO DUCO

MARINA LOUNGE | CHARDONNAY SEMILLION – CHILI | 4,75 | 28,00
Licht gele kleur. In de geur fris met tonen van banaan. De smaak is fris met een licht zoete toon van tropisch fruit. Combineert goed bij visgerechten en salades.

BAR BISTRO DUCO | CABERNET SAUVIGNON-CARMÉNÈRE – CHILI | 4,75 | 28,00
Robijnrode kleur. Intense en frisse geur, met aroma’s van rijp rood fruit en toffee. De smaak is sappig met aangename zuren, zachte tannine en hinten van kersen. Combineert 
goed bij vleesgerechten.



W I J N E N

Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

ALCOHOLVRIJE WIJNEN
LIGHT LIVE – SPARKLING ROSÉ – CHARDONNAY – 

DUITSLAND | 4,50 | 25,00
Framboos | aardbei | krachtige mousse

LIGHT LIVE – CHARDONNAY – DUITSLAND | 4,50 | 25,00
Perzik | meloen | mango | ananas

LIGHT LIVE – CABERNET SAUVIGNON – DUITSLAND | 4,50 | 25,00
Aardbei | kersen | confituren | soepel

MOUSSERENDE WIJNEN
POMMERY – BRUT ROYAL – FRANKRIJK – CHAMPAGNE | 75,00
Levendige brut | appel | peer | citrus

WITTE WIJNEN
VILLA MARIA – CELLAR SELECTION – SAUVIGNON BLANC – 

NIEUW-ZEELAND – MARLBOROUGH – BIOLOGISCH | 35,00
Passievruchten | limoen | kruisbessen | grapefruit

QUERCUS – PINOT GRIGIO – SLOVENIË – GORISKA BRDA | 28,00
Peer | meloen | abrikoos | bloemen

CHÂTEAU DE L’HYVERNIÈRE – FRANKRIJK – LOIRE | 29,00

MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE ‘SUR LIE’ TERRA VITIS*
Elegant | puur | fris | citrus | appel

ANSELMANN – RIESLING CLASSIC – DUITSLAND – PFALZ | 29,00
Grapefruit | abrikoos | appel

DOMAINE DU TARIQUET – RÉSERVE – FRANKRIJK –  

GASCOGNE | 29,00
Fris | vol | exotisch fruit | citrus | abrikoos | vanille

NOBLE VINES – 446 – CHARDONNAY – VERENIGDE STATEN – 

CALIFORNIE | 45,00
Stevig | rond | kokos | heerlijke zuren

ROSE WIJN
CHÃTEAU CAVALIER – MARAFIANCE – FRANKRIJK – 

PROVENCE | 36,50
Kers | framboos | pepertje | Provençaalse kruiden

RODE WIJNEN
VILLA MARIA – CELLAR SELECTION – PINOT NOIR –  

NIEUW-ZEELAND – MARLBOROUGH – BIOLOGISCH | 6,50 | 37,00
Puur | elegant | zwarte bessen | pruim

DOMAINE DE LA CLAPIÈRE – GATEFER ROUGE – FRANKRIJK – 

LANGUEDOC – TERRA VITIS* | 45,00
Zwarte bessen | bramen | kaneel | kruidig 

DOPPIO PASSO – SALENTO – PRIMITIVO –  

ITALIË – PUGLIA | 29,00
Bramen | zwarte kersen | pruimen | kaneel | zoethout 

MARQUÉS DE CÁCERES – EXCELLENS RIOJA CRIANZA – SPANJE – 

RIOJA | 35,00
Rood fruit | rode bessen | aardbei | kersen

BODEGA SOTTANO – CLASICO – MALBEC – ARGENTINIË – 

MENDOZA | 35,00
Koffie | specerijen | laurier | chocolade | bessen 

WELTEVREDE ESTATE – BEDOCK BLACK SHIRAZ –  

ZUID-AFRIKA – ROBERTSON | 45,00
Bramen | zoethout | pure chocolade | zwarte peper

DESSERTWIJN
WELTEVREDE ESTATE – OUMA SE WIJN –  

ZUID-AFRIKA – ROBERTSON | 7,00 
Bloesem | citrus | honing | rozijnen

PORT EN SHERRY
BARROS – WHITE PORT – PORTUGAL – DOURO | 4,00
Citrus | abrikoos | honing | noten

BARROS – RUBY PORT – PORTUGAL – DOURO | 4,00
Zwart fruit | pruimen | chocolade | kersen | bramen 

BARROS – TAWNY PORT – PORTUGAL – DOURO | 4,00
Kruidig | krenten | chocolade | vijgen | specerijen

LEYENDA – DRY SHERRY – SPANJE – JEREZ | 3,75
Amandelen | droog | fris | ziltig 

LEYENDA – MEDIUM DRY SHERRY – SPANJE – JEREZ | 3,75
Halfzoet | noten | vol | rozijnen

*TERRA VITIS
Terra Vitis is een Frans netwerk van honderden wijnboeren en wijnmakers. Ze delen 
allen dezelfde liefde voor een verstandige, fatsoenlijke wijnbouw met respect voor 
mens en natuur. Mens en milieu vormen de kern van het Terra Vitis concept. De 
bescherming van de natuur neemt binnen dit concept een zeer belangrijke plaats 
in. Maar de gezondheid van werknemers, buren van wijnbedrijven én consumenten 
is net zo belangrijk. Terra Vitis heeft drie de pijlers voor duurzame ontwikkeling: 
sociaal, ecologisch en economisch.

De Terra Vitis certificering is erkend door het Franse Ministerie van Landbouw. Om 
de certificering te halen moeten wijnbouwers en wijnmakers zich houden aan een 
reeks strikte eisen.

CAHIER DES CHARGES
De eisen waar elk aangesloten bedrijf aan moet voldoen zijn in het ‘Cahier des 
Charges’ vastgelegd. Een boek met de regels van Terra Vitis, waarin de nadruk 
wordt gelegd op de volgende punten:
1 | Respect voor de bodem 
2 | Bescherming van de wijnstokken en de oogst 
3 | Respecteren van de mens 
4 | Innoveren en evolueren 
5 | Respecteren van de samenleving 
6 | Respect en transparantie voor de consument




