HIGH WINE 2017
HIGH WINE 1
High Wine is inclusief ontvangst met een heerlijk glaasje prosecco en 3 glazen wijn:
wit, rosé of rode wijn.
Gang 1 ontvangst met een glaasje Prosecco
Luxe zoutjes, dipsticks met truffelmayonaise
Peppedew ( mini paprika gevuld met roomkaas)en 2 soorten olijven
Olijfbrood met tapenade, fijne olijfolie en kruidenboter
Gang 2 Uitschenken van de wijn ( Chardonnay )
Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas en honingdillemosterd
Crostini met tapenade en walnotensalami
Crostini met groene tapenade en chorizo
Mini carpaccio met balsamico dressing, pijnboompitten en rucola
Pomodorisoep met crème fraiche en basilicum
Gang 3 Uitschenken van de wijn ( Merlot )
Albondigas met pittige tomatensaus
Tortelloni met champignons en truffelsaus of
ossenhaaspuntjes met gevulde champignons en
gemarineerde gambaspiesje en calamarisringen
Gang 4 Uitschenken van de wijn ( Dessertwijn )
Zoete lekkernijen van de chef
€ 28,00 p.p.
Onze High Wine is uit te breiden met:
• Bruchetta met gerookte zalm en truffeldip
Bruchetta met tomatensalsa en verse basilicum
€ 4,00
Bruchetta met noten pesto, spinata romana een olijfje en
buffel mozzarella
• Gang 5 met Dessertwijn en een heerlijke verrassing van de chef € 8,50

HIGH WINE 2

High Wine is inclusief ontvangst met een heerlijk glaasje prosecco en
3 glazen wijn: wit, rosé of rode wijn.
Gang 1 ontvangst met een glaasje Prosecco
Luxe zoutjes, dipsticks met truffelmayonaise
Peppedew ( mini paprika gevuld met roomkaas) en 2 soorten olijven
Gang 2 uitschenken van de wijn ( Chardonnay )
Mini antipasti proeverijtje met chorizo, walnotensalami, Gandaham,
blokjes Reypenaer vsop en truffelkaas
Amuselepel carpaccio met rucola, pijnboompitjes, balsamicostroop en Grana
Padano
Amuseglaasje van gerookte kip met rucolasla en honingmosterd dressing
Gang 3 uitschenken van de wijn ( Sauvignon blanc )
Kopje pomodorisoep met basilicum en crème fraîche
Olijfbrood met tapenade, fijne olijfolie en kruidenboter
Gang 4 uitschenken van de wijn (Merlot )
Calamarisringen met aiolimayonaise
Gebakken gamba in Green curry
Gemarineerde kipfilet met rode ui
Tortelloni met champignon in pesto rosso roomsaus en Gandaham
Gang 5
Mini desserts met ijs

€ 32,00 p.p.

HIGH WINE 3
High Wine is inclusief ontvangst met een heerlijk glaasje prosecco en 4 glazen wijn:
wit, rosé of rode wijn.
Gang 1 ontvangst met een glaasje Prosecco
Kleine garnituur van olijven en peppedew en luxe zoutjes
Gang 2 Uitschenken van de wijn ( Chardonnay )
Mini carpaccio van rund en kalf.
Albondigas met een pittige tomatensaus
Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas en kruidensla
Reypenaer kaas en old Amsterdag met mosterddille saus
Gedroogde parmaham met buffelmozzarella en rode uienconfituur.
Gang 3 Uitschenken van de wijn ( Sauvignon blanc )
Pomodorisoepje. Olijfbrood met tapenade, fijne olijfolie en kruidenboter
Gang 4 Uitschenken van de wijn ( Merlot )
Tortelloni met wilde champignons en beenham
Ossenhaaspuntjes met gevulde champignons
Gemarineerde gambaspiesje en calamarisringen
Gang 5 Uitschenken van de wijn ( Dessertwijn)
Verrassingsdessert.
€ 35,00p.p.
Onze High Wine kan aangepast worden aan ieder budget, wij horen graag van
wanneer u de prijs of de gerechten aan wilt passen.

