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Water plat/bruis
Cola / Cola zero
Ice tea
Vers geperst fruitsap
Koffie / Deca
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THEE DAMMANN

VARIA

Zwarte thee Darjeeling
In het Indiase district Darjeeling wordt deze thee tot
leven gebracht. Zeer geurig en krachtig karakter met een
aroma van amandel, muskaatnoot en rijpe vruchten.  

2,5

Groene thee Soleil Vert
Een groene Chinese Sencha thee met sinaasappelschil en
extract van bloedappelsien (Sanguine). Deze combinatie
zorgt voor een gepaste fruitigheid met een beetje zurige
ondertoon waardoor deze godendrank zowel warm als
gekoeld kan worden gedronken.  

2,5

Kamille thee
De kamillethee, met zijn subtiele aroma en delicate
smaak, wordt veelal gedronken ter ontspanning en ter
bevordering van een goede nachtrust.  

2,5

Rooibos
Een infusie met een laag tannine gehalte en zonder
cafeïne. Te gebruiken met of zonder suiker. Ook koud
heerlijk van smaak en ideaal voor kinderen. 

2,5

WIJNEN
WIT. DAVIDE 2016 VdP d'Oc

70% Sauvignon Blanc, 15% Ugni Blanc, 15% Colombard.  
Een licht aromatisch, verfrissende witte wijn met een subtiele fraîcheur en een dankbare mineraliteit in de mond. Licht fruitig karakter en 
bewust licht georiënteerd. 

20

CRÉMANT de Bourgogne
25

ROOD. VALPOLICELLA SUPERIORE "NANFRÉ" 2017
70% Corvina 70% - 30% Rondinella. Originele, nieuwe en verfrissende stijl. Paolo Castagnedi ging te rade bij Herbert Zillinger 
(Oostenrijk). Herbert is specialist in het vertragen van de fotosynthese om lichter gestructureerde wijnen te maken met frisser fruit en 
boordevol dynamiek. Dit leidde tot een totaal vernieuwende wijn in Valpolicella. Mooi elegant fruit, frisse zuurtjes en glycerine.

20

ROSÉ. DAVIDE 2017 20
Vriendelijk, zoet fruit (Grenache Noir) en een aangenaam en droog karakter (Syrah). Het zachte, licht boterige is dan weer te danken aan 
het snuifje Chardonnay.

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS brut Elodie D.
Elaboré en mono-cépage 100% Chardonnay associé à 20 % de vins de Réserve élevés en fût de chêne, ce Blanc de Blancs tout en finesse 
et fraîcheur rapelle l’élégance naturelle du raisin blanc. Vive et minérale, révélant des arômes de noisettes et des touches discrètes 
d’agrumes, c’est une véritable cuvee de charme.   

40

VERSNAPERINGEN
Hapjes
Vegan of vegetarische hapjes
Luxe hapjes 
Uitgebreid ontbijt

Zoetigheid

Assortiment kaas met brood

incl. koffie/thee & vers fruitsap

incl. koffie/thee

2pers 1pers

25

25
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30

Bailly-Lapierre Cremant de Bourgogne Chardonnay Brut heeft een intense smaak met wit fruit, een lichte kruidigheid en een zeer fijne 
mousse. In de geur iets van toast, vanille en witte bloesem. Het Chardonnay karakter is nadrukkelijk herkenbaar.


