
Openingstijden L’OUEST:

Woensdag, donderdag en vrijdag om 16:00
Zaterdag en zondag om 11:30

Maandag en dinsdag enkel op aanvraag voor groepen
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Borrel
Fingerfood

Pain L’Ouest 7

Breekbrood | pesto | citrusboter

Olijven 5

Citroen | za’atar specerijen

Noten, keuze uit 3 soorten 5

Gerookte amandelen | honey redpepper pinda |
cashew | pecan noten | balimix | wasabi noten

Oven bitterbal
Franse Mosterd
7 stuks 10
14 stuks 19

Chicken bites
Sriracha mayonaise | bosui
7 stuks 11
14 stuks 20

Plateau Charcuterie & Fromage 26

3 soorten charcuterie | 3 soorten kazen

Plateau Charcuterie 16

Diverse vleeswaren | zoetzure groenten | olijven

Plateau Fromage
Creëer je eigen kaasplank
Op pagina 4 vindt u ons kaasassortiment

Bijgerechten

Patatas Bravas 5¾
Aioli | peterselie| fleur de sel

Salade Le Nord 5¾
Kropsla | lavas vinaigrette | bieslook

Ratatouille 5¾
Geroosterde bospeen | mosterdzaad | IPA vinaigrette

Ratatouille Oosters
Paksoi | prei | paprika | chinese kool | sesam vinaigrette 6¼

Onze gerechten kunnen verschillende soorten allergenen bevatten.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers.
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Charcuterie
Creëer je eigen charcuterie plank

Inclusief brood en zoetzure ui

75 gram

Spianata Romana 10
Een salami gemaakt van fijn gedraaid varkensvlees
waaraan stukjes spek zijn toegevoegd.
Pittig - aangenaam - vol

Salami Di Milano 9
Een klassieke salami die gekruid is met zout, peper en
knoflook.
Knoflook - peper - licht zoet

Coppa Di Parma 11
Een exclusief Italiaans stuk vlees. Voordat deze ham
het rijpingsproces aangaat, wordt deze eerst bewerkt
met zout en een kruidenmix.
Exclusief - zoet - vettig

Serranoham 10
Je kunt een goede serranoham herkennen aan
een donkerroze kleur.
Umami - zout - zoet

Chorizo Iberico Bellota 12
Deze Iberico is een typisch Spaanse worst gemaakt
van 100% puur Iberico varken.
Mild - kruidig – knoflook

Plateau Charcuterie 16

Diverse vleeswaren | zoetzure groenten | olijven

Onze gerechten kunnen verschillende soorten allergenen bevatten.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers.

3



Fromage
Creëer je eigen kaas plank

Inclusief noten vijgen brood & chutney

1  kaas (75 gram) 9
3 kazen (35 gram) 13
4 kazen (35 gram) 16
5 kazen (35 gram) 18

Bunker Geitenkaas
Een licht romige kaas welke 7 maanden in een bunker rijpt.
Pikant - romig - puur

Délice de Bourgogne
Een romige en delicate textuur de korst is zacht en wit.
Romig - intens - licht pittig

St. Marcellin
Tonen van hazelnoot en een fruitige ondertoon in combinatie
met een romige textuur.
Noten - fruitig - licht zuur

Taleggio
Licht zoete tonen met smaken van amandel en witte truffel.
Zacht - zoet - witte truffel

Manchego D.O.P.
Licht pittig en zout van smaak dit komt door de 9 maanden
rijping.
Licht Zout - vet - nootachtig

Schlossberger Alt
Een Zwitserse harde kaas die 16 maanden in een grot heeft gerijpt.
Kruidig - boterig - hazelnoot

Delfts Goud Oud
De melk van deze kaas heeft 12 maanden gerijpt een harde
oude kaas.
Pikant - zout - romig

Boeren truffel
Jonge halfharde kaas met de smaak van zwarte truffel.
Truffel - romig - jong

Blauw Klaver
Een lichte romige kaas met een zoute korst.
Zacht - mild - intens

Valdeon Cabrales
Een Spaanse blauwaderkaas met een romige structuur.
Zout - sterk - nootachtig

= Gepasteuriseerd

Onze gerechten kunnen verschillende soorten allergenen bevatten.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers.
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Lunch
tot 16.00

Classiques du l’Ouest

Rotterdamse Kroketten uit de oven 11
Landbrood | salade | mosterd

Pita Fried Chicken 10
Sesam | Sriracha mayonaise | rode ui | kropsla

Pita Buikspek 10
Buikspek | Sriracha mayonaise | kropsla | zoet/zuur

Croque Madame 13
Béchamel | Gruyère | Serranoham | spiegelei | mesclun

Smashed Avocado 14

Toast | tomatensalsa | avocado | citrusvinaigrette

Smashed Avocado Gerookte zalm 15

Toast | tomatensalsa | avocado | citrusvinaigrette

Smashed Avocado Serranoham 15

Toast | tomatensalsa | avocado | citrusvinaigrette

Tonijnsalade op brood 11

Landbrood | salade

Delfts Goud Oud Kaas 12

Landbrood | salade | mosterd

Bijgerechten

Patatas Bravas 5¾
Aioli | Peterselie| Fleur de sel

Salade Le Nord 5¾
Kropsla | Lavas Vinaigrette | Bieslook

Ratatouille 5¾
Geroosterde Bospeen | Mosterdzaad | IPA Vinaigrette

Ratatouille Oosters
Paksoi | Prei | Paprika | Chinese kool | Sesam Vinaigrette 6¼

Onze gerechten kunnen verschillende soorten allergenen bevatten.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers.
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Shared Dining
Onze gerechten zijn bedoeld om samen te delen en te ervaren.

Wij raden aan om 2-3 gerechten per persoon uit te kiezen voor een lunch of
borrel en voor het diner 3-4 gerechten per persoon.

Koude gerechten

Pastrami van Koolrabi 9
Tomaat | kappertjes | zonnebloempit | verjus vinaigrette

Tataki van Watermeloen 9
Paksoi salade | kokos-gember dressing

Toast Brioche 11
Omelet van Hoeve ei | avocado | olijf

Tartelette van mierikswortel en prei 12
Radijssoorten | pinda | geroosterde prei

Burrata 14
Tomaten salade | venkel | anijs crunch | tomaten azijn

Ceviche van Zeebaars 16
Paprika | passievrucht | gepofte granen

Gerookte Runder ribeye 15
Geroosterde prei | gefermenteerde knoflook

Gepekelde Zalmfilet 15
Rode biet | za'atar specerijen | bieten crunch

Warme gerechten

Gepofte Aubergine 13
Miso | sesam |  spinazie

Bloemkool Steak 12
BBQ saus | gerookte amandel | roodlof

Makreel filet uit de oven 14
Pompoen | witlof | manchego

Geglaceerde kalfswang 15
Hoisin | bosui | kerrie

Buikspek 15
Gepekelde bloemkool | mango chutney

Onze gerechten kunnen verschillende soorten allergenen bevatten.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers.
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Shared Dining
Bijgerechten

Patatas Bravas 5¾
Aioli | Peterselie| Fleur de sel

Salade Le Nord 5¾
Kropsla | Lavas Vinaigrette | Bieslook

Ratatouille 5¾
Geroosterde Bospeen | Mosterdzaad | IPA Vinaigrette

Ratatouille Oosters
Paksoi | Prei | Paprika | Chinese kool | Sesam Vinaigrette 6¼

Desserts
Voor de zoetekauwers

Chocolade mousse 10
Rode biet | hibiscus granité

Cremeux van aardbei 10
Aardbei | citrus-dragon granité

Tartelette 10
Combinatie van citroen en meringue

Voor de kaaslie�ebbers

4 Soorten kaas 16
Brioche | appelstroop

Onze gerechten kunnen verschillende soorten allergenen bevatten.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze medewerkers.
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Mousserend
Glas Fles

Cava Mas Fi Brut | Cava Masach 7¾           39
Catalonia, Spanje
Parellada, Viura, Xarel-Lo
Levendige, maar fijne Brut met een frisse afdronk van citrus.
Citroengeel met een groene gloed, bloemig met tonen van
citrus en perzik.
Perzik - citrus – floral - feestelijk

Prosecco Rosato | Corvezzo 8½ 45
Veneto, Italië
Glera, Pinot Noir
Krachtige bubbel, goede mousse, prachtig geurend boeket van
rood fruit, viooltjes en rozen een verleidelijke doordrinker!
Rozen – rood fruit - viooltjes

Prosa Frizzante | Meinklang 34
Neusiedlersee, Oostenrijk
Pinot Noir
Rosé die dorstlessend is en goed te combineren bij een
zomerse borrel. Ook goed om te weten dat deze bubbel 100%
Biodynamisch en gemaakt als natuurwijn.
Aardbei - Bittertje – Natuurwijn

Champagne
½ Fles Fles

Carte D’or Brut | Moutardier
Champagne, Frankrijk 39 69
Chardonnay , Pinot Meunier
Finesse in een glas! Blend van 85% Pinot Meunier en 15%
Chardonnay. Krachtige mousse met veel lengte en elegantie.
Perzik – brioche – groene appel – toast

Cuvée Rosé | Moutardier
Champagne, Frankrijk 39 69
Chardonnay, Pinot Meunier
Onwijs fijne rosé Champagne die knalt uit je glas.
Bouquet van rood fruit gecombineerd met florale tonen.
Een waar feestje!
Aardbei – framboos – bloemen – kruisbes

‘’In victory, you deserve Champagne. In defeat you need it.”
Napoleon Bonaparte

8



Rosé Wijnen
Glas Fles

Jungle Rosé | Claude Vialade 6½ 32
Pays D’oc, Frankrijk
Grenache Gris, Cinsault
Heerlijke zomerse rosé in een prachtige fles. De frisheid van de
Cinsault in combinatie met de kruidigheid van Grenache gris
resulteert in een geweldige rosé waar je geen genoeg van krijgt!
Zomers - blush - aardbei - framboos

Tricollis Rosé | Apatsagi Pannonhalma 31
Pannonhalma, Hongarije
Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, Kékfrankos
De geur heeft fijne aroma’s van tropisch fruit met de frisheid
van citrus en wat rijpe tonen van honing. In de smaak is het
citrusfruit duidelijk merkbaar.
Heb jij wel eens een Hongaarse rosé gehad?
Expressief – exotisch – power

Lagoalva Rosé | Quinta da Lagoalva 5¼ 26
Tejo, Portugal
Syrah, Touriga Nacional
Let op de bijzondere kleur van deze rosé. In de geur springt de
zoetige geur van rijpe aardbeien eruit, aangevuld met een
zachte Mediterrane kruidigheid. Makkelijk drinkbaar, fris van
smaak met veel sappig fruit.
Aardbeien – zwoel – verfrissend

Oranje Wijnen
Kruidig & Vol

20.00 Leguas | Dominio de Punctum 7 35
La Mancha, Spanje
Sauvignon Blanc , Verdejo , Viura
Stuivende geur van tropisch fruit en citrus, fris van
smaak met verrassende tonen van noot. Het is een Amber
wine oftewel een witte wijn met schilcontact. Hierdoor is de
wijn amber van kleur en heeft ook meer body en tannines
gekregen!
Noten - tropisch - elegant einde – floraal

Naturaleza Salvaje Blanco | Azul Y Garanza 42
Navarra, Spanje
Garnatxa Blanca
Een heerlijke orange wijn van garnacha blanca, zuiver en puur.
Gemaakt door jonge, innovatieve wijnmakers.
Natuurwijn - kruidig - citrus

‘’Wijn maakt van elke maaltijd een gelegenheid, elke tafel meer
elegant en elke dag meer verzadigd. ‘’ André Simon
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Witte Wijnen
Zoet

Glas Fles

Sankt Marlenen Bernkasteler Kurfürstlay Kabinet 5 25
Mosel, Duitsland
Riesling
Zoete witte wijn met tonen van tropisch fruit. Mooi vol en zoet
met een goede balans tussen zuren en restsuiker.
Fris - tropisch - licht Zoet

Haus Klosterberg | Riesling Feinherb 34
Mosel, Duitsland
Riesling
Een uniek glas met een waanzinnige prijs-kwaliteitverhouding.
De druiven worden pas in oktober geoogst waardoor ze vol
zitten met suikers en veel aroma’s hebben ontwikkeld.
Vuursteen – abrikoos – limoen

Fris & Fruitig

Pé Branco | Esporão 5¼ 26
Alentejo, Portugal
Antão Vaz, Arinto, Perrum
Uitstekende, jonge, frisse witte huiswijn uit Portugal
van het wijnhuis Esporão.
Innovatief - citrus – fris – toegankelijk

Calusari | Cramele Recas 5¾         28
Banat, Roemenië
Pinot Grigio
Stuivende geur van tropisch fruit en citrus. Ook is deze
Roemeense wijn ontzettend bloemig in de neus. Veel lengte en
warmte in je glas. Een A-typische Pinot Grigio. Met aanmerkelijk
minder zuren als een Pinot Grigio uit Italië.
Floraal – steenvruchten – eetlustopwekkend - speels

Rock me Amadeus | Hammel en Cie 7¾ 38
Phalz, Duitsland
Sauvignon Blanc, Grüner Veltliner
De "Rock me Amadeus" toont een zeer aromatische geur met
grapefruit, appel, abrikozen, kruisbessen, cassis, citroenmelisse,
peper, salie, wat brioche en vlierbes. In de mond, knisperend fris,
heel mooi fruit, fijn gekruid, geweldig wild, levendig, elegant en
met een zeer lange afdronk.
Knisperfris – grapefruit – citroen - floraal

‘’Wie wijn drinkt, moet ook de droesem nemen.’’
Aristofanes, Grieks blijspeldichter 446 vC. tot 386 vC.
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Witte Wijnen
Fris & Fruitig (vervolg)

Glas Fles

Correcto | Bodegas Alcardet 6¼ 31
La Mancha, Spanje
Verdejo
Stuivende geur van tropisch fruit en citrus, fris van
smaak met indrukken van groene appel, peer en ananas. Fijne
afdronk met een lekker bittertje in deze vegan wijn.
Verfrissend – mooie zuren - elegant einde

Vom Haus | Pfaffl 6¾ 33
Niederösterreich | Oostenrijk
Sauvignon Blanc
Knisperend fruitige Sauvignon Blanc. Citrusfruit met een
vleugje vers gemaaid gras. Elegant met tonen van perzik,
kruisbes en groene, kruidige tonen.
Perzik - kruisbes – groene, kruidige tonen

Sancerre | Daniel Crochet | 2021 59
Loire, Frankrijk
Sauvignon Blanc
Veroverende en aangename geur. Citroen en kruisbessen.
Zeer genereus en rijp is deze prachtige Sancerre.
Mineralen - verfijnd - citrus

Femar | Epicuro 5¾ 28
Puglia, Italië
Vermentino
Aroma’s van wit fruit. Frisse goed geïntegreerde zuren.
Volle, vlezige maar ook zachte wijn.  De Vermentino druif
komt ook oorspronkelijk uit Italië en werd in de 14e eeuw op
Sardinië verbouwd.
Citrus – toegankelijk – mineraliteit – steenvruchten

Tricollis White | Apatsagi Pannonhalma 6½ 32
Pannonhalma, Hongarije
Riesling , Gewürztraminer
Frisse, witte cuvée gemaakt van drie druivensoorten: twee
soorten Riesling en Gewürztraminer. De riesling zorgt voor
frisheid en fijne citrus, terwijl de Gewürztraminer zorgt voor
lichte kruidigheid en het unieke aroma.
Citrus – aromatisch – verfijnd – speels

Steininger | Niederösterreich 35
Kamptal DAC,  Oostenrijk
Grüner Veltliner
Rijke geur, verfrissende aanzet, rijp perzik fruit, heel gul en in de
afdronk een prettige kruidigheid.
Verfrissend - zuiver – pepertje

‘’Wijn is een overloper; eerst een vriend en dan een vijand.’’
Henry Fielding, Engels schrijver 1707-1754
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Witte Wijnen
Fris & Fruitig (vervolg)

0.0 Alcoholvrije wijn
Glas Fles

Verdejo 0.0 | Aldea 5 24
Manchuela, Spanje
Verdejo
Spaanse droge witte wijn zonder alcohol. De wijn is helder met
een stro gele kleur. Intense aroma’s en een afdronk van rijpe
druiven.
Fris - tropisch - alcoholvrij

Rond & Kruidig

Prismae Zero Puro | Cantina Lunaria 33
Terre di Chieti, Italië
Pecorino
Vin nature Pecorino uit Terre di Chieti in Italië.
Ongefilterde witte wijn die zacht van smaak is met frisheid.
Anijs - spannend - natuurwijn

Wien 1 | Pfaffl 32
Wien, Oostenrijk
Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Riesling
Mooie blend dat het beste van 3 druiven naar boven
haalt. Riesling brengt het aromatische fruit, Pinot Blanc
de body en structuur en Grüner Veltliner de kruidigheid.
Aromatisch - citrus – peper

Fleur de Pampre | La Florane 35
Côtes du Rhône, Frankrijk
Marsanne, Roussanne, Viognier
Lichte textuur, fris en met steenachtige minerale franje.
Verfrissend, met een scala aan steenvruchten en
kamperfoelie die naar de finale leiden.
Biodynamisch - speels – puur

Chablis Premier Cru | Domaine Denis Race | 2020 62
Bourgogne, Frankrijk
Chardonnay
Veel smaak, strak droog en mooi mondvullend fris.
Karaktervolle, klassieke Chablis onder de Premier Cru klasse.
Liefhebbers van Chablis kunnen hier niet omheen.
Mineralig - vrolijkheid – citrus - elegantie

‘’Het verspillen van een glas wijn is de volwassen versie van een
ballon per ongeluk los laten in de lucht’’
Anoniem
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Witte Wijnen
Rond & Kruidig (vervolg)

Glas Fles

Chablis Vieilles Vignes | Domaine Roland Lavantureux | 2019 54
Bourgogne, Frankrijk
Chardonnay
Zuiver goudgeel van kleur. Volle geur. Breed waaierend en nog
iets ingetogen. Duidelijk Chablis. Oesters. Ronde, kruidige, zachte
aanzet. Hoge smaakintensiteit en lekkere zuren. Met aroma’s van
mint, kruiden, noten en amandelen. Wat een ongelooflijke klasbak
in zijn categorie. "One of Chablis' very best".
Citrus - kruidig - romig - vol

La Viña de Ayer | Soto Manrique | 2019 8½ 42
Sierra de Gredos Madrid , Spanje
Albillo Real
Deze Albillo real uit de Sierra de Gredos is zeer
onderscheidend. Wijnmaakster Barbara Requejo
heeft van de druiven van 60 jaar oude stokken iets heel moois
gemaakt; een witte wijn als een rode wijn. Een maand
fermentatie met schil in betonnen cuve, vervolgens geperst, 3
maanden gerijpt sur lie in een roestvrijstalen tank en dan nog
eens 6 maanden op fles. Resultaat is een elegant, complex en
zeer gastronomisch pronkstuk.
Kamille | steenfruit | witte thee | gedroogde abrikozen

Vol & Aromatisch

In the mood for Müller | Hammel en Cie 32
Pfalz Duitsland
Müller Thurgau
Fantastische elegante wijn. Een die je smaakpalet echt wakker
maakt! Hoog in zijn zuren, veel vegetale tonen gecombineerd
met citrus en steenvruchten.
Sprankelend - zacht - aromatisch

Le Canon Blanc | Cazes 6¾          33
Languedoc Roussillon , Frankrijk
Muscat à Petit Grains, Viognier
Wat een spannende wijn! Dit is een glas waarbij je de aroma’s
aan een andere tafel al kunt ruiken. Erg aromatisch en floraal in
balans gehouden door een mooi zuurtje.
Bloemen – aromatisch – uitbundig - speels

'’Wenst u rode of witte wijn?' - ' Dat doet er niet toe. Ik ben toch
kleurenblind.'’
Wiet van Broeckhoven, Belgisch radiopresentator en mediapersoonlijkheid 1949-2019
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Witte Wijnen
Vol & Aromatisch (vervolg)

Glas Fles

Touraine | Domaine De La Renaudie 33
Loire, Frankrijk
Sauvignon Blanc
Toegankelijke wijn met veel nuance. Helder, goudgeel van kleur
met een stuivende kenmerkende neus van kruisbes, passiefruit
en appel. Een mix van exotische tonen en citrus.
Kruisbes - zuiver – floraal - stuivend

Varietal | Ramòn do Casar 39
Ribeiro, Spanje
Treixadura, Albarino, Godello
Wijn is elegant, fijntjes en met veel lengte. De frisheid geeft
dat fijne fruitige karakter in de afdronk.
Uitgeroepen tot beste witte wijn in Galicië.
Honing - bloemen – expressief - mineralig

Nés à Chardonnay | Les Enracinés 49
Bourgogne, Frankrijk
Chardonnay
Loepzuivere witte Bourgogne met in de geur aroma’s
van witte bloemen, waarbij de smaak vooral wordt
bepaald door minerale tonen.
Biodynamisch - bloemig – puur

Krachtig & Houtgerijpt

Les Bertholets | Grande Réserve 6½ 32
Pays d'Oc, Frankrijk
Chardonnay
Chardonnay uit zuid Frankrijk met het karakteristieke
'botertje'. Een mooie dikke wijn, subtiel vettig en tropisch fruit.
Tropisch - Houtgerijpt – Boter - Vol

A&B’s Blend | Wightman & Sons | 2019 59
Swartland, Zuid-Afrika
Chenin Blanc, Clairette
Met een kleur van oud goud en ruikend naar gedroogde
bloemen en honingraat, hoe zal dit smaken? Het is rijk
en honingachtig, hoewel vrij droog, met gepocheerd steenfruit
en pittige gekonfijte citroen aroma's. Niet zwaar, maar rijk glas
en onderscheidend. Top!
Natuurwijn - honing - smooth

“Als de wijn gaet in den man, Leyt de wijsheyt in de kan.”
Jacob Cats, Nederlands dichter, jurist en politicus, 1577 – 1660
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Witte Wijnen
Krachtig & Houtgerijpt (vervolg)

Glas Fles

Scaramanga White | Nabygelegen 7¾ 38
Coastal Region, Zuid-Afrika
Chardonnay , Chenin blanc , Verdelho
Deze wijn is erg uniek en verrassend. De speelse combinatie
laat je smaakpapillen echt even wakker worden! De wijn heeft
wat houtopvoeding gehad maar is zeer goed in balans. De
Verdelho geeft hem zijn frisse zuren en jeugdigheid mee.
Zwoel – jeugdig – brioche – rijp fruit - evenwichtig

Stargazer | Nabygelegen 39
Westkaap, Zuid Afrika
Chardonnay
Smaken als witte bloemen en exotisch fruit vliegen voorbij.
Ronde en krachtige nasmaak die lang blijft hangen in de mond.
Weelderige en stoere robuuste wijn met een prachtig lange
afdronk. Zuid Afrika op zijn best!
Witte Bloemen - vanille – lychee - passievrucht

Saint-Véran | Domaine des Deux | 2019 64
Bourgogne, Frankrijk
Chardonnay
Intense goudgele kleur, pruim, abrikoos, karamel, brioche.
Optimale rijpheid en mineraliteit gaan goed samen. Het hout
geeft een fraaie extra dimensie. Gestructureerd en levendig.
Saint-Véran ligt naast Pouilly-Fuissé, in het uiterste zuiden van
de Bourgogne. Meestal een erg goede
prijs-kwaliteitverhouding, deze absoluut!
Karamel - verfijnd – mineralen

Rode Wijnen
Fruitig & Zacht

Glas Fles

Pé Tinto | Esporão | 2020 5¼ 26
Alentejo, Portugal
Trincadeira, Castelão, Moreto
Fruit, daar draait het om bij deze Portugees. De geur
is verleidelijk: rijpe kersen, pruimen, bramen en een hint van
specerijen. Een zachte wijn met frisheid en vriendelijke
tannines. Naast kwaliteit en authenticiteit blinkt dit wijnbedrijf
uit in duurzaamheid.
Fruit - innovatief - zacht

‘’De bijbel zegt: 'Drink uw wijn van ganser harte'. Maar het tempo
staat er niet bij.’’
Simon Carmiggelt, Nederlands schrijver 1913-1987
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Rode Wijnen
Fruitig & Zacht (vervolg)

Glas Fles

Vintage | Radacini 6 30
Codru, Moldavië
Pinot Noir
Volfruitige wijn met zwoele rode kersen, frambozen, aardbeien,
maar ook iets van rijp donker fruit (bramen) en specerijen. Heel
soepel, fijn fris en met subtiele tannines.
Verfijnd - zwoel - fruitbom

Burgenlandrot  | Meinklang 36
Burgenland, Oostenrijk
Zweigelt, Blaufränkisch, Sankt-Laurent
Energiek sap, met knapperige donkere kers, aalbessen
en frambozen en ondertonen van zwarte peper. Verfrissende
aanzet met tonen van fruit en kruiden die met elkaar vermengd
zijn en leiden tot een mooie en schone afdronk. Helemaal
biodynamisch, spontane gisting, inheemse gisten en
veganistisch. The full works! Eerlijk en zuivere wijn, met weinig
tannines. Heerlijke conversatie wijn bij een plankje charcuterie.
Rood fruit - biodynamisch - conversatie wijn

Morellino Scansano | Terenzi 7⅘ 39
Toscane, Italië
Sangiovese
Zeer boeiende en mooie expressie van de Sangiovese
druif. Goed in balans en een toegankelijke stijl. Een wijn die
heerlijk wegdrinkt en genoeg in zijn mars heeft om bij elke slok
iets nieuws te ontdekken in zijn geur en smaak.
Moerbei - eucalyptus – soepel – kersen

Uva Non Grata | Boutinot Wines | 2020 5⅘ 29
Languedoc Roussillon, Frankrijk
Gamay
Dit is een veerkrachtige, zachte, rijpe Gamay. Een wijn zonder
gedoe, een onweerstaanbare fruitbom. Ontdek de zachte
aroma’s van rode bessen en frambozen. Ook is deze wijn 100%
biologisch gemaakt.
Aardbei – kruisbes – zwoel - pepertje

“Het leven zorgt ervoor dat er zorgen zijn. En de zorgen verdrijven,
dat doet de wijn.”
Johann Wolfgang von Goethe
Duits schrijver en dichter, 1749 – 1832

16



Rode Wijnen
Fruitig & Zacht (vervolg)

Glas Fles

Mercurey | Domaine François Raquillet | 2020 63
Bourgogne, Frankrijk
Pinot Noir
François Raquillet bewerkt zo'n 10 hectaren herkomstgebied in
Mercurey, onderdeel van de Côte Chalonnaise, in de zuidelijke
Bourgogne. Het is er wat warmer dan in de bekende en meer
noordelijk gelegen crus in de Côtes de Beaune. Dat proef je
terug in de wijnen van dit, volgens velen, beste domaine van de
streek. Naast een prachtige zuiverheid is de smaak verleidelijk
en rond.
Verfijnd – elegant – aards – rood fruit – kruiden

Serendipity from Ahr | Monique Breuer | 2019 65
Ahr, Duitsland
Spätburgunder
Levendige aroma's van rood fruit, rijpe aalbessen, toast, chocola,
eucalyptus en herfstbos. Mooi rijk van smaak met veel fruit,
mondvullend, verfijnd kruidig en milde tannines. Een
houtgerijpte biologische Pinot Noir met Nederlandse roots. De
droom van de Nederlandse Monique "6 Pinot Noirs maken op 6
verschillende continenten" wordt steeds realistischer. Prachtig!
Fluweelzacht - krachtig - kruidig

Intens & Kruidig

Snow Mountain 8 39
Wellington, Zuid Afrika
Syrah
Deze stevige en kruidige Syrah heeft veel souplesse.
Hij is een ware allemansvriend. Hij kan perfect bij
vleesgerechten zoals een mooie steak of een wildstoof.
Kruidig - allemansvriend - wilde Bessen

Barrel Selection | Salentein | 2020 8¼ 41
Mendoza, Argentinië
Malbec
U kunt zich bij deze wijn verheugen op een prachtig
mooie lange afdronk, maar wacht! Geniet eerst van de
heerlijke geuren en aroma’s van rood fruit, bramen,
pruimen, chocolade en vanille. Deze malbec uit de
Salentein Barrel Selection serie heeft een mooie body
en fruitig karakter.
Zwart fruit – bombastic – aards - kruiden

‘’De eerste plicht van wijn is om rood te zijn. De tweede is om een
Bourgogne te zijn.’’
Alec Waugh
Brits schrijver (broer van Evelyn Waugh) 1898-1981
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Rode Wijnen
Intens & Kruidig (vervolg)

Glas Fles

Roble | Finca Luzón 37
Jumilla, Spanje
Monastrell, Mourvèdre
Door 8 Maanden houtlagering robuust, verwarmend, zoete
specerijen en leer. Maar je proeft ook frisheid en zachtheid van
room en karamel met rijpe, zoete tannines. Een echte comfort
wijn, én door de Monastrell een allemansvriend.
Karamel - specerijen - zwarte Bessen

Ruminat | Cantina Orsogna Lunaria 37
Abruzzen, Italië
Primitivo
Stoere, krachtige Primitivo, niet uit Puglia maar uit Abruzzen.
Biodynamische wijn die mild is en dat typische aangename
zoetje van dit druivenras goed laat uitkomen naast de
verfrissende zuren die wij van Italië verwachten. Een zwoele
Italiaanse patser.
Zwart Fruit – kruidenhint - bink

Montepulciano d'Abruzzo Fonte Maggio | 58
Colle Corviano | 2017
Abruzzen, Italië
Montepulciano
Complex met aroma’s van wilde bessen en een onderliggende
toon van eikenhout. Braambessen, pittige kersen en mooi
geïntegreerde smaken van hazelnoot en koffie.
Elegant – koffie – rode Bessen – finesse - kracht

Bodegas Principe de Viana | Reserva | 2017 6½ 32
Navarra , Spanje
Tempranillo
Super zwoele wijn met een lange afdronk.
Rijp fruit van bramen, kersen en pruim vullen je glas met
fruitigheid. De lange houtrijping zorgt voor verfijning van vanille
en kokos. De stijl is vol, rond en complex. Toast in de lange
afdronk maakt de rode wijn tot een prachtig geheel.
Vanille – butterscotch – pruimen – kokos

Wien 2 | Pfaffl | 2020 7¼ 36
Niederösterreich, Oostenrijk
Pinot Noir, Zweigelt
Mooie Oostenrijkse blend brengt veel bessen, frambozen en
kersen. Zachte tannines, lekker sappig in de mond en een
kruidige afdronk.
Kruidigheid – pepertje – framboos - bessen

‘’De wijn stroomt slechts uit de geperste druif, de humor slechts uit
het geprangde hart.’’
Fliegende Blätter
Duits humoristisch weekblad 1844-1944
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Rode Wijnen
Vol & Aromatisch

Glas Fles

Guindalera | Bodega Horacio Calvente | 2020 8¾ 43
Granada, Spanje
Tempranillo, merlot, syrah, cabernet sauvignon
Krachtige, soepele, fruitige, romige donkerrode wijn met veel
specerijen. Aroma van vanille en tonen van kersen en bramen.
Je kunt hier aan blijven ruiken, zoveel biedt deze wijn aan
geurwaaiers! Alles zit erin. Een prachtvoorbeeld van smaakvol
rood wat je uit Granada en omgeving mag verwachten. Top
Bordeaux, maar dan met Spaanse ingrediënten!
Rood fruit – speels – vanille – zoethout – bramen

Peiragal | Barbera d’Alba | Marchesi di Barolo | 2019 67
Piëmonte, Italië
Barbera
Top Barbera die zeker enkele Barolo’s nog onder de tafel schuift.
Peiragal is een oud woord in dialect voor zacht glooiende
heuvels. Een verwijzing naar het heuvelachtige gebied.
Intens – spannend – kersen marmelade - kruiden

Casa Ermita | Joven 30
Jumilla , Spanje
Monastrell, Syrah
Spannende wijn die in het glas nog ontzettend levendig is!
Vooral gebaseerd op moerbeitjes , kersen en aalbessen. Deze
combinatie van druivenrassen zorgt voor een spannende wijn
die op alle fronten niets ontbreekt!
Moerbei – kers – jong – frisse zuren

Hemina Red | Apátsági 39
Pannonhalma, Hongarije
Cabernet Franc, Merlot
Bijzondere rijk gelagerde blend van Merlot en Cabernet Franc,
die verrassend ook nog fruitig blijft. Ontdek hoe Hongarije
schittert door zachte tannines en een sterke body.
Bessen - paprika – rijk

‘’Er zit meer filosofie in een fles wijn dan in alle boeken.’’
Louis Pasteur, Franse wetenschapper 1822-1895
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Rode Wijnen
Krachtig & Houtgerijpt

Glas Fles

R'dotto Royale Italian Blend | RedHeads Studio | 2018 58
Adelaide, South Australia, Australië
Montepulciano, Nebbiolo, Primitivo, Sagrantino, Sangiovese
De druiven worden vergist in open tanks, waarbij de
druivenpulp 2x per dag wordt overgepompt. Daarna gist de
wijn nog een 2de keer in eikenhouten vaten, om extra intensiteit
en kleur toe te voegen. Vervolgens 10 maanden in grote
gebruikte Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten. Dit
bijzonder druivenspel resulteert in levendig en zeer zacht, rijpe
tannines en nuances van rood en zwart fruit.
Kruiden - kersen - verfijnd

Bordeaux Superieur | Chateau Couronneau 35
Bordeaux, Frankrijk
Merlot
Verleidelijk en smaakvol. Grote wijn voor zo'n kleine appellatie
en 100% Merlot! Een wijn die menig proever omver blaast.
Intens en krachtig met zwarte bessen in de geur, pittig van
smaak maar ook verfijnd. Biologisch gemaakt.
Houtgerijpt - rood fruit – peper

Rioja Reserva | Hacienda El Ternero | 2013 65
Rioja Alta, Spanje
Tempranillo, Mazuelo
Super glas voor bij de openhaard, maar ook bij L’Ouest
geniet je zeker van iedere slok! Kersenrood van kleur met
tonen van wilde bessen en bramen. Kruidige tonen
ondersteunt door hinten van vanille. Door de 18 maanden
op Frans eiken houtrijping een krachtige en kruidige
afdronk. Ook heerlijk in combinatie met vleesgerechten.
Krachtig - kokos – kruidig

“Wijn is het intellectuele deel van de maaltijd.”
Alexandre Dumas
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Rode Wijnen
Krachtig & Houtgerijpt (vervolg)

Glas Fles

Ripasso Capitel della Crosara | Montresor | 2018 45
Valpolicella, Veneto, Italië
Corvina, Molinara, Rondinella
Klassieke ripasso, het broertje van de Amarone.
Veel smaak en structuur dankzij de 16 maanden
houtrijping op Amerikaanse  en Frans eikenhout.
Amandelen - kaneel – kersen

Amarone Il Fondatore | Montresor | 2017 75
Valpolicella, Veneto, Italië
Corvina, Molinara, Rondinella
Aardse aroma's van wild, leder, menthol en gekruide pruimen.
De robuuste, verrassend frisse smaak levert
rijpe morellen, zwarte bes, zoethout en tabak naast stevige,
gepolijste tannines.
Specerijen - kersen - gedroogd Fruit

Barolo Serre dei Roveri | San Silvestro | 2018 72
Piëmonte, Italië
Nebbiolo
Complexe top wijn uit het noorden van Italië, vol,
stevig en met zachte tannines.
Complex - klassiek – krachtig

0.0 Alcoholvrije Wijn

Tempranillo 0.0 | Aldea 5 24
Manchuela, Spanje
Tempranillo
Spaanse volle rode wijn zonder alcohol. De wijn heeft een
aantrekkelijke rode kleur. Een intense essentie van zwart
fruit en rode bessen.
Fris - bessen - alcoholvrij

“Compromissen zijn voor relaties, niet voor wijn.”
Sir Robert Scott Caywood
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Dessertwijn
Glas

Ratafia de Champagne | Moutardier 8
Champagne, Frankrijk
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
Gemaakt van de 3de persing van Champagne druiven.
Een zacht zoete stille wijn, gemaakt van druivenmost,
suiker, kruiden en toegevoegde alcohol. Een prachtige
zeldzame dessertwijn, ideaal bij kazen!
Amandel - verrassend – abrikoos

Xarada Mistela Blanca| Celler Masroig 7½
Montsant, Spanje
Garnacha Blanca
Mooie evenwichtige dessertwijn. In de geur heeft hij veel weg
van een Tokaji, maar een stuk frisser. Een leuke dessertwijn die
je bij elke slok doet verrassen.
Honing – exotisch – sprankelend - intens

Xarada Mistela Negra | Celler Masroig 7½
Montsant, Spanje
Carignan
Een krachtige, fruitige rode wijn die van nature iets meer zoet
en rijpe rozijnen heeft kun je zeggen. Vol, elegant en met een
fijne frisheid.
Zwart Fruit – rozijnen – gedroogd fruit

Auslese Prädikatswein | Ellermann Spiegel 8
Pfalz, Duitsland
Rieslaner
Een ongewone dessertwijn met veel lengte en een die zeer
uniek is door het druivenras Rieslaner. Eigenlijk gewoon een
kruising tussen Riesling en Sylvaner.
De perfect gerijpte druiven bezitten een optimale concentratie
door de late intreding van botrytis. De neus is heerlijk complex
met aroma's van lychee en passievrucht. In de mond erg
aromatisch en de wijn heeft een fantastisch mooie zuurgraad
Honing – mineraliteit – complex – verfrissend – intens .

“Wijn is zonlicht, bij elkaar gehouden door water.”
Galileo Galilei
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Port
Graham’s Blend N’5 |  White Port 7
Malvasia Fina, Moscatel Galego
Graham's Blend Nº5 vertegenwoordigt een frisse en
hypermoderne benadering van Witte Port. Het is de allereerste
Witte Port die speciaal is gemaakt om te mixen. Lichter,
scherper en frisser dan elke andere Witte Port op de markt.
Blend Nº5 bestaat voornamelijk uit twee Portugese
druivenrassen, de frisse Malvasia Fina en de aromatische
Moscatel Galego. Deze geven de blend een fruitig smaakprofiel
in de mond met de perfecte balans van droogheid die
voortreffelijk combineert met tonic.
Citrus – steenvruchten – appel

Grahm’s Six Grapes Reserve | Ruby Port 7
Touriga Franca,Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz
De Six Grapes Reserve Port is een ruby port, maar heeft langer
gerijpt dan een ‘gewone’ ruby: 4-5 jaar. Het is een blend van
verschillende oogstjaren van druiven van Quinta Dos Malvedos.
De zes druiven op het etiket zijn een kwaliteitsindicatie die de
familie van oudsher gebruikte. Hoe meer druiven hoe beter en
zes was het maximale aantal!
Pruimen – zwarte kersen – vanille – parfum

Graham's Signature Blend | Tawny 7
Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Roriz
Naast de ‘gewone’ tawny maakt de wijnmaker van Graham’s
ook deze mooie ‘special’. Het is een blend van ports die langer
dan 3 jaar op houten vaten hebben gerijpt. Daardoor is de kleur
en smaak anders dan een ruby port. Hij is amberkleurig en
verleidelijk zacht van smaak.
Dadels – sinaasappel -  pruimedant  - vanille

Graham’s 10 Year Old | Tawny Port 12
Touriga Francesca, Touriga Nacional, Tinta Barroca,
Tinta Roriz, Tinta Cão
De fijne roodbruine kleur is kenmerkend voor de Graham's 10
YO Tawny. De geur is rijp en complex. Duidelijke aroma’s van
noten, honing en vijgen. Volle rijpe smaak en zeer zacht. De
afdronk is intens en lang. De 10 jaar oude Tawny van Graham's is
een luxe Tawny Port met een gemiddelde rijping van 10 jaar. De
druiven voor deze Port zijn afkomstig uit verschillende
oogstjaren.
Karamel – complex – gedroogd fruit – amandelen - honing

Graham’s 20 Year Old | Tawny Port 17
Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Barroca,
Tinta Roriz, Tinto Cão
De complexiteit en harmonie zijn bij deze Graham's 20 YO
Tawny tekenend voor de voortreffelijke kwaliteit. De vele jaren
van rijping hebben een diepe amber en goudbruine kleur
gecreëerd. Een mooi bouquet van amandelen, honing, karamel
en gedroogd fruit. In de mond zacht, rijk en perfect in balans.
Honingraat – karamel – gedroogd fruit – elegant – vanille
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Wine Flight
Een gezellige wijnproeverij bij u aan tafel

Per flight krijgt u tegelijkertijd drie verschillende halve glazen wijn en drie
bijpassende amuses gepresenteerd. De sommelier geeft kort uitleg over de

wijnen en de wijn-spijs combinatie.

Bij de eerste flight krijgt u tevens een glaasje mousserende wijn om uw
smaakpapillen op te frissen.

Een bijzondere ervaring om verschillende wijnen te proeven, te genieten van
de wijn-spijs combinatie en bovenal veel plezier!

Per persoon
Wine flight start 26
Proefglas cava, vervolgens 3 proefglazen wijn met 3 bijhorende
amuses, duur circa 45 minuten.

Elke volgende wine flight 22
3 proefglazen wijn met 3 bijhorende amuses, duur circa 30
minuten.

Cadeaubon
Een origineel cadeau nodig?

Geef een Wine Flight bij l’Ouest cadeau!
Bestel de bon - vanaf € 26 - bij de bediening of aan de bar.

Bieren
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Bier van de tap
Vaas       Fluit     ½ Liter

Gulpener Pilsner
Gulpen, Nederland | 5% alc. 3½ 3⅖ 6⅘
Dit bier mag je met recht een premium pilsner
noemen. Toegankelijk en toch karaktervol, met een subtiele
hopsmaak die precies de juiste hoeveelheid bitterheid geeft.
Aangenaam verfrissend door natuurzuiver mout. Een pure
dorstlesser. Maar zeker niet zomaar één. Een eersteklas pilsner
dat aanzet tot gezelligheid. Om samen van te genieten en te
toasten op de toekomst.

Vraag ook naar de andere wisselende bieren van de tap

Bier in fles & blik

Vedett Extra White | België | 4,7% 5
Citrus - sinaasappel - fris zuur

Vedett IPA | België | 6% 5
Citrus - hop - verfrissend

Duvel Blond | België | 8,6% 5¾
Zacht - verfrissend - aromatisch

La Chouffe Blond | Achouffe, BE | 8% 5¾
Kruidig - hoppig - licht zoet

Tripel Karmeliet | België | 8,4% 6
Zoet - romige smaak - fris

Texels Skuumkoppe | Texel, NL | 6% 5¾
Amandel - karamel - fruitig

Trots Rotterdam Weizen | Rotterdam, NL | 5,1% 6
Fris - zuur – citrus - dorstlesser

Trots Rotterdam I.P.A. | Rotterdam, NL | 6,5% 6½
Lokaal - dorstlesser - bitter

Liefmans Fruitesse | België | 3,8% 5
Aardbei - framboos - zoet

0.0%  Alcoholvrij

Heineken Pils 0.0 | Amsterdam, NL | 0,0% 3½
Hoppig - fris - pils - elegant

Amstel Radler 0.0 | Amsterdam, NL | 0,0% 3½
Limoen - citrus - verfrissend

Lowlander Wit 0.0 | Amsterdam, NL | 0,0% 6
Fruitig - fris - moutig
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Wilderland Thee
Om de Nederlandse biodiversiteit te verbeteren zullen we ons opnieuw met

natuur moeten verbinden. Onszelf en ons landschap verwilderen.

Daarom werken wij samen met boeren aan een Wilder Land door (on)kruiden
in te zaaien waar we ongelooflijk lekkere thee van maken.

Hoe meer (on)kruiden we zaaien bij boeren, hoe meer bijen, vogels en vlinders
terugkeren in Nederland.

Geniet van onze unieke blends en “verwilder” jezelf met een Nederlandse kop
(on)kruidenthee die de Nederlandse natuur herstelt.

Wilderland
Per kop

3½
OFFLINE BLEND
Ingrediënten:
Lindebloesem, vlierbloesem, kamille, karwij, rozenblad
Smaakprofiel - bloemig – zoet

F***ING FRIS BLEND
Ingrediënten:
Duizendblad, zuring, citroenmelisse, kruizemunt, korenbloem
Smaakprofiel – fris – kruidig

OPKICKER BLEND
Ingrediënten:
Paardenbloemblad, weegbree, venkel, salie, goudsbloem
Smaakprofiel - kruidig – zoet

HOLY SMOKEY BLEND
Ingrediënten:
Munt, moerasspirea, gerookt berkenblad
Smaakprofiel – rokerig - fris

(ON)GROEN BLEND
Ingrediënten:
Hennep, paardenbloem, heermoes, goudsbloem
Smaakprofiel – groen - aards

Infusies

Verse Muntthee 4½
Verse Gemberthee 4½

* Extra Sinaasappel / citroen ⅕
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Aroma Club Ko�e
Aroma Club brandt volgens de slow-roast methode waardoor de diepste

smaken in iedere koffieboon tot hun recht komen. Alleen wanneer alle juiste
keuzes worden gemaakt van koffieplantage tot branderij ben je in staat de

perfecte kop koffie te creëren - daar geloven wij in.

Daarnaast hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom hanteren
wij een volledig CO2 neutraal brandproces en zijn onze koffie’s gecertificeerd

(UTZ, Fairtrade & 100% Organic).
Eerlijkheid smaakt tenslotte niet alleen het langst, maar ook het best

De bonen van Aroma Club die wij gebruiken:
N°3 STRONG GEORGE, Brazilië
N°1 ELEGANT VESPER, Costa Rica
N°5 DECAF JOHN, Vietnam

Ko�e Aroma Club

Koffie 3¼
Koffie verkeerd 3½
Flat white 3½
Espresso 3¼
Dubbele espresso 3¾
Espresso Macchiato 3½
Latte Macchiato 3½
Cappuccino 3½

Extra

Amandelmelk ½
Havermelk ½
Shot espresso ½
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Likeuren
Per glas te bestellen voor 5
Special koffie met een van deze spirits 9

Licor 43
Eén slok Licor 43 en je waant je direct in het warme Spanje.
Deze goudkleurige Spaanse likeur is geïnspireerd op Liquor
Mirabilis: een 2000 jaar oude elixer met 43 geheime
ingrediënten. En ook bijzonder: tot op de dag van vandaag mag
Licor 43 alleen worden geproduceerd in het Spaanse
Cartagena!

Limoncello
Villa Massa Limoncello is een met passie gemaakte Italiaanse
citroenlikeur. De authentieke, zachte en frisse smaken heeft
Villa Massa te danken aan de citroenen uit Sorrento.

Bailey’s Salted Caramel
De ultieme verwennerij, een unieke mix van uitmuntende
Baileys Original Irish Cream, gecombineerd met de zoetzachte
smaak van karamel en een snufje zeezout die in je mond smelt.
Een verleidelijke smaak waar je verliefd op wordt. Een heerlijke
aanvulling in de categorie roomlikeur

Zuidam Amaretto Likeur
Zuidam Amaretto Liqueur is een likeur die afkomstig is uit
Nederland. Het is bruin van kleur. In de smaak zul je de bittere
toon van abrikozenpitten goed opvatten, met een gul accent
van amandelen.

Jameson Whisky
Jameson Irish Whiskey is een gemengde Ierse whiskey. We
distilleren de whiskey drie keer zodat het zijn kenmerkende
zachtheid krijgt. Tenslotte rijpen we ze in eiken vaten voor een
minimum van 4 jaar.

Overige spirits

Absolut vodka 5
Grey goose vodka 8
Sambuca Isolabella 5
Tequila 5
Zuidam Jonge Jenever 5½
Ron Perla Carta Blanca 5
Don Papa old rum 7
Farina Grappa Amarone 8
Calvados VSOP Morin 7
Cognac VS Remy Martin 6
Cognac VSOP Menard 7
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Mixology
Gin & Tonics

Bombay Sapphire GT 12

Bombay Sapphire dry gin | fever tree indian tonic | grapefruit

Hendricks GT 12

Hendricks gin | fever tree raspberry en rhubarb tonic | munt

Rotterdamse Slagers GT 12

Slagers gin | fever tree Indian tonic | sinaasappel

Spritz

Aperol Spritz 12

Aperol | Cava | bruiswater | sinaasappel

Limoncello Spritz 12

Limoncello | Cava | bruiswater | citroen

Whisky

Glenfiddich | 12 year old | single malt 8

Bourbon & Sherry barrels | 40% | Speyside
Mout - karakteristiek - smooth

Aberlour | 14 year old | single malt 15

Bourbon & Oloroso Sherry barrels | 40% | Speyside
Bloemen - achtbaan – warm – toffee

Glenmorangie | Sauternes Cask Finish | single malt 11

Bourbon Barrels & Sauternes Cask Finish | 46%
Highland - expressief  - warm -  gedroogd fruit

Zuidam | Millstone Peated px | single malt 8

Pedro Ximenez Cask Barrels |  46%
Chocolade – rozijnen – warm - knisperend
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Less is More
Frisdranken & Sappen

Coca Cola 3½

Coca Cola Zero 3½
Fuze Tea Sparkling 3½
Fuze Tea Green 3½
Bru Plat Klein 3½
Bru Bruis Klein 3½
Bru Plat liter 7½
Bru Bruis liter 7½
Fever Tree Indian Tonic 4½
Fever Tree Raspberry Rhubarb Tonic 4½
Fever Tree Ginger Ale 4½
Fever Tree Ginger Beer 4½
Fever Tree Sicilian Lemon 4½
Van Kempen Tomatensap 3½
Verse Jus d’ orange 5½

Pinky Rose Lemonades

Chili Grapefruit
Chili Grapefruit smaakt als een Mexicaanse Zomer. Een zoete
siroop met grapefruitsap, grapefruit schil en Jalapeño peper. Als
we vers zeggen, bedoelen we ook echt vers. Dus houd de siropen
gekoeld te allen tijde.

Spiced Lemon en Rose
Met de unieke bloemen accenten, onderscheidende smaak en
fel roze kleur is de Spiced Lemon & Rose hun kenmerk. Spiced
Lemon & Rose smaakt als een wandeling in een Thaise rozentuin.
Een frisse en pittige siroop met rozenbloemblaadjes, rode peper
en Oosterse specerijen, zoals Laos en kaffir limoen blad

Dark Caramel Vanilla
Pinkyrose Dark Caramel Vanilla smaakt naar een exotische snack.
Een zoete, zoute siroop met karamel, zeezout en kruiden zoals
nootmuskaat en kaneel.

Lemonade | Bruiswater 4½

Lemonade Spritz | Bruiswater | Vodka 10

30



Less is More
Mocktails

Spicy Grapefruit 8

Indian tonic | Chilipeper | Pinkyrose Chili Grapefruit |
Grapefruitsap | ijsblokjes

Sparkling Rose 8

Raspberry Rhubarb tonic | Pinkyrose Spiced Lemon en Rose |
Monin rozensiroop | ijsblokjes

Passionfruit with a bang
Fevertree gingerbeer | Passievrucht | Munt | 8

Monin Cordinal Lime juice | ijsblokjes
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