Huiswijnen
Griffel Chardonnay
Bereich bernkastel
Griffel Syrah Rosé
Griffel Merlot

wit droog
wit zoet
rosé
rood

Prijs per fles
Prijs per glas

€ 19,€ 3,80

Witte wijnen
Klein Sneeuwberg – Sauvignon Blanc
Heerlijk frisse Sauvignon Blanc. Uitnodigende geur van kruisbessen,
tropisch fruit en gemaaid gras. Aangename frisse smaak die stuivend en
levendig is, met een lange en frisse afdronk.

Basa - Verdejo
Typerend voor de Verdejo druif; in de neus veel passiefruit,
ananas en peer. Levendige wijn met vol sap, mooie zuren en exotisch fruit.

Colle Corviano – Pinot Grigio
Heeft de geur van een intens boeket van witte vruchten, zoals rijpe appels
en peren. De smaak is verfrissend met tonen van rijpe appel en perzik.

Nabygelegen – Chenin Blanc
Complexe wijn met aroma’s van groene vijgen, kruisbessen
en tropisch fruit. De natuurlijke zuren zijn goed in balans met het fruit.

Salentein Reserve - Chardonnay
Zachte, elegante, romige wijn met een perfecte balans tussen
fruit en hout. Aroma’s van peer en citrusfruit in combinatie met honing,
boter, karamel en vanille van eikenhout.

€ 21,Glas € 4,10

€ 24,Glas € 4,80
€ 23,Glas € 4,60
€ 29,Glas € 5,70
€ 40,-

Mousserende wijnen
Prosecco D.O.C.

€ 8,50

Intense geur van zacht fruit als perzik, peer en banaan.
Een lichte citrus- en bloemensensatie in de mond met een zachte frisse mousse.

Rode wijnen
Snow Mountain the Mistress – Pinot Noir
Lichte fruit gedreven rode wijn met tonen van rood zomerfruit,
fruitige geur met aroma’s van jonge aardbeien.

Chateau Pessan St. Hilaire – Merlot, Cabernet Savignon
Puur en evenwichtig. Fris en fluweel op de tong met tonen van munt,
laurier en chocolade. Diep rood van kleur en aroma’s van zacht
en rijp bessenfruit.

Valpolicella Ripasso

€ 24,Glas € 4,80
€ 26,50
Glas € 5,30

€ 28,-

Donkere kersen en chocolade smaken op de voorgrond. Hints van
Glas € 5,60
gekonfijte schillen en kruidnagel verschijnen als de wijn ontwikkelt op je tong.

Don Paulino Crianza - Rioja
In de neus met op de achtergrond tonen van kers, peper
en koffie. Zeer soepele robijnrode wijn.

Nabygelegen Scaramanga
Combinatie van Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec en Tempranillo.
Aroma’s van zwarte bes en zwarte peper, volle smaak van rood fruit
en tonen van chocolade. Lange en volle afdronk.

€ 29,Glas € 5,70
€ 32,Glas € 6,15

Proefmenu

In dit menu nemen wij u mee met een proeverij door onze
menukaart. U krijgt een 3-gangenmenu bestaande uit 9
gerechten uit onze kaart. Bij iedere gang worden er 3
kleine gerechtjes tegelijk geserveerd.
Bent u nieuwsgierig naar wat de gerechten zijn? Vraag het
aan onze bediening. Zij kunnen u vertellen welke gerechten
er geserveerd zullen worden.
U kunt u uiteraard ook laten verrassen!

€ 26,50 per persoon
Wijnarrangement

€ 12,50

B.O.B.-arrangement € 7,50

Voorgerechten
Zalm

€ 9,75

gemarineerde zalm in rode biet met venkelsalade, sesam en blini’s
met crème fraîche

Rivierkreeftsalade

€ 9,-

frisse salade met rivierkreeftstaartjes, pancetta, knolselderij en appel

Aziatisch buikspek

€ 8,50

zacht gegaard buikspek afgelakt met hoisin en daarbij kruidige salade van pinda's,
rode peper en koriander

Carpaccio
met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

€ 8,75
groot € 16,-

Courgettesoep met blauwe kaasschuim
Wortel-kerriesoep met kokos

€ 6,€ 6,-

Insalata caprese

€ 7,75

tomaat , buffelmozzarella, basilicum, olijfolie en gegrilde focaccia

Broodje voor de ergste trek

€ 3,25

vers waldkornbrood met tapenade

Broodje voor de lekkere trek
e

vers waldkornbrood in 4 gesneden en gesmolten met mozzarella en pesto

€ 3,75

Hoofdgerechten
Dry aged runderlende

€ 26,50

aan het bot gerijpte dry aged runderlende met gepofte trostomaat,
rösti en kruidenjus

Lamsstoof

€ 18,75

heerlijke stoofpot gevuld met lam, aardappels, pastinaak, wortels en ui

Varkensmedaillons

€ 18,-

varkensmedaillons met een granola-croustade, een jus van rode port en
een jam van inca- en moerbeibessen

Kabeljauw

€ 21,50

kabeljauwhaas met een salade van spelt, feta en courgette

Vegaburger

€ 17,50

burger op basis van bataat en witte bonen, mayonaise van pompoen
en gesmolten roquefort

Vis van het moment

Normaal
Dagprijs

Klein
Dagprijs

€ 18,50

€ 10,-

€ 17,75
€ 19,25

€ 10,25
€ 10,75

€ 16,75
€ 18,-

€ 9,25
€ 9,75

wisselend visgerecht, vraag het onze bediening

Spareribs
met knoflooksaus en chilisaus

Kaasfondue
met groentenspies, brood en tapenade
met hamsoorten, groentenspies, brood en tapenade

Saté “De Griffel”
met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes

Kipsaté
Varkenshaassaté

Nagerechten
Limburgse wafels

€ 7,-

zachte wafels met ahornsiroop en amarena kersenijs

Trio van ijssoorten

€ 7,-

vraag naar de smaken bij de bediening!

Koffie royaal

€ 7,-

kopje koffie of thee met bonbons en een likeurtje naar keuze

Moulleux

€ 7,-

chocoladecake met vloeibare chocolade en een sorbet van bloedsinaasappel

Kaasplateau

€ 7,-

wisselende kazen met vijgencompôte en notenbrood

Bitterkoekjesbavarois

€ 7,-

bavarois van bitterkoekjes met een laagje amaretto-ijs

Desserttip
San Pedro Late Harvest Riesling reserva

€ 5,25

Verfijnde zoete dessertwijn met een exotische fris karakter.

Royal Oporto Ruby

€ 3,80

Een volle zoete rode port. Een robijn rode kleur, overdadig veel rood fruit in
de smaak zoals kersen, rijpe rode bessen en zachte tannine in de lange afdronk.

Quinta do Pego L.B.V.
Port met een krachtige geur van pittig fruit als vijgen, pruimen en zwarte bessen.
Diep donker van kleur en in de mond veel rood fruit.

€ 5,50

Kindermenu’s
Pasta Bolognese
2 mini pizza’s
Vissticks
Kroket
Frikandel
Kaassoufflé
Pannenkoek
Spareribs
Kipsate
Hamburger
Poffertjes 12 stuks
Poffertjes 24 stuks

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
9,00
9,00
9,00
5,50
9,50

Bij alle kindermenu’s zit een overheerlijk ijsje en een verrassing uit onze
schatkist!!!

