Goedendag,
Hier kunt u onze huidige menukaart inlezen.
Wij gaan ervan uit dat we u lekker hebben gemaakt en dat we u spoedig
mogen ontvangen in ons restaurant.
Graag tot ziens.
BIB Gourmand Menu Old Skool
3 gangen door u gekozen € 37,00
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Maiskip
Terrine van maiskip-popcorn-truffel
Fazant
rouleau-fazant-zuurkool-pistache
creme Brulee
Vanille-tonkabonen

New
ZALM
gerookte ZALM-Rode kool-gember
rode poon
cous cous—ras el Hanout-tomaat
chocolate bloc
chocolade-passie

Veggie
spiegelei
gepekeld ei-knol-truffel-bloemkool
Ravioli
open ravioli-KASTANJE-cantharellen
Panna cotta
Pierre Robert-olijfolie-olijf-tomaat
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a la carte
Vooraf
oester
fine claires-sjalot-citroen

€ 3,50 p.st

Coquille
coquille-pompoencreme-limoen-gember

€ 17,50

Carpaccio
runder Carpaccio-truffel-parmezaan

€ 17,50

tussen
Kalfswang
Kalfswang-knol-zwezerik- koffie

€ 19,50

wildbouillon
wildbouillon-dismum-kastanje

€ 9,50

Hoofd
zeebaars
zeebaars-zoutkorst-basmati rijst-beurre blanc

€ 26,50

Ossenhaas
ossenhaas-witlof

€ 29,50

Tomahawk
voor de echte vleesliefhebbers (voor 2 personen)

€ 72,50

Na
Kaas
5 soorten ambachteijke kazen

€ 14,50

Hazelnoot
hazelnoot-caramel-bloedsinaasappel

€ 13,50

Menu van de chef
Laat u verrassen met een 4-,5- of 6 gangen diner.
U geeft aan waar u niet van houdt en de keuken
maakt een mooi menu.
menu is uitsluitend per tafel te bestellen.
4 gangen € 54,00
bijpassend wijnarrangement € 30,00
5 gangen € 64,50
bijpassend wijnarrangement € 38,50
6 gangen € 75,00
bijpassend wijnarrangement € 47,00
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BIER
primus
Primus is een Belgisch bier van lage gisting. Het bier wordt gebrouwen door Brouwerij Haacht
te Boortmeerbeek.
€ 2,50
Heineken 0.0
is het eerste alcoholvrije bier van brouwerij Heineken. het is een verfrissend bier met fruitige
tonen en een zacht moutige body.
€ 2,50
radler 0.0
is een alcoholvrije biertje. Het bier wordt gebrouwen door de Grolsch brouwerij en bevat
uiteraard geen alcohol.
€ 2,50
LA TRAPPE
Het eerste en enige Trappistenwitbier ter wereld. Een frisse dorstlesser met een verfijnd
karakter en zeer aromatische hopsoorten.
€ 4,50
Docqmans Bock - Bockbier zoals het hoort. Robijnrood met een vast schuimkraag.
Zoet maar niet overdreven. Vol en mild met aan aangenaam zacht bittere afdronk.
Bovengistend 7,5%
€ 4,50
Docqmans Blond - De kleur van het bier doet de naam eer aan, amber- blond
met een witte schuimkraag. 7,5% alcohol en een fruitig aroma met
tonen van mout en hop. De toets van vanille komt mooi naar voren in zijn smaak.
€ 4,50
Docqmans Dubbel - Roodbruine hazelnootkleur met een rijke volle schuimkraag.
8,0 % alcohol, fruitig en licht gerookt aroma. De smaak is volmondige
en mild met toetsen van rozijnen en chocolade, mooi in evenwicht.
€ 4,50
westmalle tripple
complex bier met veel fruitigheid, de afdronk is lang, droog en aangenaam bitter.
€ 5,00
westmalle dubbel
fruitig en licht met een lange droge afdronk. 7% alcohol en heerlijk met een
mooi stuk vlees of bij het kaasplateau.
€ 5,00
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MOUSSEREND
Prijs per glas
* Castelnau Brut Reserve Champagne
Is het echt tijd voor een feestje?
Geniet dan van deze prachtige champagne.
Mooie zachte mousse en elegant in balans.

Prijs per fles

€ 65,00

* cava nit del foc
methode traditionelle, catatonie, spanje

€ 7,50

* limontonica
fris aperitief met limoncello, tonic en basilicum

€ 8,50

Gin

Prijs per glas

* Hendriks Gin
de beste klassieker onder de gin soorten.
geserveerd met fever-tree tonic en komkommer

€ 10,00

*Bobby’s gin
met gedroogde sinaasappel, kruidnagel
en jeneverbes geserveerd met Fever-tree indian tonic

€ 10,00

Alcoholvrije gin

Prijs per glas

Seedles Gin Spice 94
zonder alcohol met veel smaak.
tonic en roze peper

€ 6,00

*seedles gin Garden 108
Eveneens alcohol vrij met mooie groene tonen
Geserveerd met komkommer

€ 6,00

Alcoholvrije cocktails

Prijs per glas

*Cranberry
Cranberrysap, appelsap en munt

€ 6,00

*lavendel
Lavendel water met verse lavendel tops

€ 6,00
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WIT
prijs per glas
* Weingut Claes, Riesling schiefer trocken, Duitsland, 2017
Zeer klein domein met slechts 7 hectare. Zuivere wijn, puur en elegant.
* Delas, viognier, Rhone, Frankrijk, 2016
Witte wijn met een verfrissende smaak van citrus aangevuld met
abrikoos en een iets kruidige toon. Een rijke, royale wijn.

PRIJS PER FLEs
€ 40,00

€ 6,00

* Pouilly Fume, mise au domaine Treuillet, Loire, Frankrijk, 2017
Zeer aromatisch en tegelijk fijn in de mond, kruidig, gele perzik.
Bijzonder evenwichtig.

€ 30,00

€ 65,00

* Nigl, Gartling, Gruner Veltliner, Kremstal, Oostenrijk, 2016
Deze wijn biedt zich heel levendig aan met een citroengele kleur.
Loepzuivere smaak met strakke mineralen, rijpe citrus en tintelende zuren.

€ 40,00

* Mezzek, sauvignon blanc/pinot gris, Thracian valley, Bulgarije, 2016
Mooie briljante kleur, licht kruidige pinot gris neus, speels en bijzonder
toegankelijk. In de mond een echte verleider met veel sap ondersteunend
door de frisse zuren van de sauvignon blanc.

€ 35,00

* Contemplations bij Katarzyna, Chardonnay, Thracian Valley, Bulgarije, 2016
Op en Top chardonnay in de neus, mooi en uitnodigend. In de mond gul,
rond en vol met een rafijne houttoets en voldoende zuren. De afrond
is vrij complex en gul.

€ 42,50

* Poggiotondo, Vermentino, Toscane, Italie, 2016
Veel finesse en bijzonder zuiver, hints van geel fruit en mineralen.
Een fijne maaltijdwijn die fruitrijp is en tegelijk fris is.

€ 45,00

* Nisia, Verdejo, Rueda, Spanje, 2014
De wijn is gemaakt van 100% verdejo van oude stokken in combinatie
met de lage opbrengst zorgt dit voor intense aroma’s van tropisch fruit.

€ 40,00

* Lanzarote Bermejos, Malvasia secco, Lanzarote, 2017
Een krachtige lava wijn gemaakt van de malvasia druif.
30.000 flessen per jaar en bijna niet te krijgen in Nederland.
Dus als je wat bijzonders wil drinken?

€ 47,50

* Provam, Alvarinho, vino verde, Portugal, 2015
Heldere bleke kleur, frisse neus van jong fruit, citrus, groene appel
en kruidige tonen.

€ 6,00

€ 30,00
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WIT
prijs per glas

* Julian Reynolds branco, Arinto, Alentejo, Portugal, 2017
Deze wijn wordt gekenmerkt door de bijzonderheid van de zeldzame
Arinto druif. Volle, mooie stevige witte wijn en mooi in balans.

€ 6,50

PRIJS PER FLEs

€ 32,50

* the Artisan collection, Steen, Chenin blanc, Zuid-Afrika, 2017
Van deze wijn worden er maar 1500 flessen gemaakt. Een mooie wijn
waarvan de druivenstokken voor deze wijn meer dan 70 jaar oud zijn.

€ 45,00

* Oldenburg, Chardonnay, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2016
Aroma’s van limoen, citroen, en kruisbessen.
De houtinvloed wordt weergegevenals subtiel geroosterde amandelen.

€ 40,00

* Aaldering, Chardonnay. Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2017
Deze chardonnay heeft subtiele tonen van perzik en peer en een mooie
houttoets.

€ 45,00

* Frankland estate, Isolation ridge, chardonnay, Australie, 2012
Elegante frisse chardonnay, die indien hij van Puligny Montrachet zou
komen minimaal zo duur zou zijn.

€ 65,00
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Rood
prijs per glas

PRIJS PER FLES

€ 6,00
* Colle Corviano, Montepulciano d’Abruzzo, Italie, 2017
De wijn is heerlijk vol, zacht, en hinten van vanille. Dit gaat gepaard met
rijp donker fruit, en een vleugje chocolade. De afdronk is lang en heel
zacht.

€ 30,00

* Guidobono, Barolo le Coste di Montforte D.O.C.G, Italie, 2013
Klassieke nebbiolo met lumineuze kleur en aroma’s van fijn rood fruit.
Het pallet is rijk met prachtige mineraliteit en elegante tannines.

€ 85,00

* Care, syrah/ grenache, carinea, Spanje, 2016
Mooie volle wijn met donker rood fruit maar mooie zachte tannines.

€ 6,00

* Breca, Garnacha, calatayud, Spanje, 2013
Afkomstig van 80 jaar oude wijngaarden. 21 maanden gerijpt op Frans eiken.
Volle wijn, zwart fruit en een prachtige lange afdronk.
* Carlos Reynolds, Alicante Bouschet/Trincadeira/Alfrocheiro,
Alentejano, Portugal, 2015
Donker rood fruit, pruimen. 12 maanden in Franse eiken vaten en
daarna nog 1 jaar op fles.
* Mezzek, Mavrud, Thracian Valley, Bulgarije, 2017
Mavrud is de populaire blauwe inheemse druif van Bulgarije.
Geconfijte rode en zwarte bes, impressie van drop en kruiden.

€ 6,50

€ 30,00
€ 45,00
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€ 32,50

€ 35,00
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Rood
prijs per glas
* Aaldering, Lady M, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2016
Super mooi op dronk, zacht en toch een volle smaak.
* Snow Mountain, Syrah, Wellington, Zuid-Afrika, 2013
Elegante maar geconcentreerd palet met rijp fruit, en fijne
gebalanceerde tannines.

PRIJS PER FLES
€ 45,00

€ 6,00

€ 30,00

* Oldenburg, Cabarnet Sauvignon, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2013
De wijn is doorspekt met krachtige aroma’s en rood fruit. De wijn is
stevig met een flinke zuurgraad en rijpe tannines.

€ 45,00

* Oldenburg, Rhodium, Oldenburg vineyard, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 2012
op wijn van dit prachtige wijnhuis. Blend van Merlot, Cabernet Franc, Petite
Verdot, Malbec. Geweldige ingetogen kracht, onbewerkte finesse.

€ 55,00

* Miette, Shiraz, Barossa Valley, Australie, 2012
Is een nieuwe wijn van de wijnmaker Peter Schell, ook eigenaar van het
magnifieke domein Spinifex. Volmondig mooi geconcentreerd en heel
typisch Shiraz boordevol rijp donker fruit en fijne kruiden.

€ 49,50

* Main Divide, Pinot noir, Canterbury, Nieuw-Zeeland, 2014
Rijpe tannine, vol chocolade en specerijen. Pure Pinot Noir!

€ 55,00
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Dessert wijnen

PRIJS PER GLAS

* castillo de molina, Late Harvest Riesling, Chili, 2017
Een heerlijke Riesling met een strogele kleur.
In de geuren tonen van peren en perziken. Mooi fruit met
een lange aangename afdronk van honing en citrus.

€ 6,00

* Rietvallei, Red Muscadel, Zuid-Afrika, 2016
Is een volle en rijke dessertwijn maar toch zacht.
Een bloemig muscat boeket in de neus met typische
zoetheid van rozijnen.

€ 6,00

* pemartin, Pedro Ximenez Sherry, Spanje
Een lichte aroma van rozijnen en het is bijna stroop.
Een volle en krachtige sherry met een zeer zoete smaak.

€ 6,00
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Koffieservies
Koffie van het Italiaanse merk Buscaglione. Buscaglione is een romeins familiebedrijf meteen
lange traditie in topkwaliteit Italiaanse espresso. Geserveerd met huisgemaakte friandises.
Koffie € 5,00
espresso € 5,00
Dubbele espresso € 7,50
Cappuccino € 5,50
Latte Macchiatto € 5,50
Macchiatto € 5,50
THEE servies
Brinks Coffee Roasters uit Beneden-leeuwen levert ons de specialtea collection van twistea.
Samen met Siebe van den Brink hebben we de selectie zorgvuldig voor u samengesteld.
geserveerd met huisgemaakte friandises
Earl Grey - Zwarte thee met bergamot
Golden Yunnan - biologische Zwarte thee
Green Yasmine - Groene theespecialiteit met heerlijk geurende jasmijn
Organic Rooibos - Biologische rooibos
Sea of Blossoms - kruidenthee met appel, rozenblaadjes en geurende bloesem van heide,
linde, goudsbloem en saffloer
Cactus vijg - Groene thee met vijg, korenbloem en ananas
Blackberry pepper - Siebe’s favoriet, zwarte thee, bramen, framboos en roze peper
Pure Green - Biologische gunpowder
Losse thee€ 4,50
Thee met gember en citroen € 6,50
Thee met verse munt € 6,50
Samengestelde koffie
€ 9,50
Franse koffie

espresso, Grand Marnier, room

Italiaanse koffie

espresso, Amaretto, room

Ierse koffie

espresso, Jameson Irish Whiskey, room

Jamaicaanse koffie

espresso, Tia Maria, room

Spaanse koffie

espresso, Licor 43-room
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Likeuren
€ 6,00 per glas
Grand Marnier
Amaretto
Tia Maria
Licor 43
Baileys
Cointreau
Limoncello
Frangelico
Dom Benedictine
Drambuie
Sambucca
Kahlua
Gin
hendriks gin € 7,50
Jan Jajum gin uit ooijen € 7,50
Gin & Jonnie € 7,50
bobby’s schiedam dry gin € 7,50
Whiskey
Glenfiddich 12 years € 8,50
Glenmorangie 10 years € 8,50
Aberlour 12 years € 8,50
laphroaig triple wood € 8,50
Jameson Irish whisky € 7,50
Jack Daniëls € 7,50
Calvados
calvados prestige € 7,50
Cognac
Remy Martin VSOP € 7,50
Rum
Bacardi € 6,00
Grappa
Nonino Moscato € 6,00
Nonino Chardonnay € 6,00
Grappa flight van drie kleine glaasjes grappa voor € 10,00
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