BISTROKAART

keuken open van 12 tot 14 uur & 18 tot 21.30 uur
maandag, dinsdag en zaterdagmiddag gesloten
We zijn ook gesloten op zondag 24 en 31 december

SLAATJES
Carpaccio van rode biet - gegrilde peer - noten - zachte schapenkaas

€19,00

Sla - kip - gegrilde peer

€18,00

Sla geitenkaas - appel

€17,00

Sla geitenkaas - appel - spek

€19,00

The vine in flames chardonnay - wit - glas €5,00 / fles €24,50

PASTA’S
Wildravioli - heldere bouillon - wortel - knolselder - shiitake

€20,00

Campustauru - rood - glas €5,00 / fles €24,50

Pasta - boschampignons
Pasta - kip - boschampignons

€18,00
€20,00

Creation chardonnay - wit - glas €6,50 / fles €31,00

vegetarisch

In Het Looks leven we in harmonie met de seizoenen. We koken met dagverse en
seizoensgebonden producten. Daarom passen we elke maand onze kaart aan.

WATER À VOLONTÉ

€2,50 PP

SUGGESTIEAPERITIEF
Prosecco Brut La Jara - glas €6,00 / fles €27,50

DRIEGANGENMENU

€34,00

VOORGERECHTEN
Kastanjesoep - toast - boschampignons

€12,00

Creation chardonnay - wit - glas €6,50 / fles €31,00

Forelfilet - boschampignons - hazelnoot

€12,00

Olim Bauda Gavi di gavi DOCG - wit - glas €7,00 / fles €32,50

Everzwijnragout - witloofsla - videekoekje

€12,00

Campustauru - rood - glas €5,00 / fles €24,50

HOOFDGERECHTEN
Canneloni - savooikool - puree - boerenkool - kastanjes - champignons

€19,00

The vine in flames chardonnay - wit - glas €5,00 / fles €24,50

Vis - waterzooi

€21,00

Domaine Beauséjour ‘Les Silex’ - wit - glas €5,00 / fles €24,50

Eend - witloof - pompoen - portosaus - waaieraardappel

€21,00

Clos des frèr(es) Vacqueyras - rood - glas €7,50 / fles €36,50
Alle hoofdgerechten kan je ook in een kleinere portie krijgen.
Liever geen aardappelen? Vraag extra groentjes.

NAGERECHTEN
Witloof-appeltaartje - speculaasijs

€8,00

Limoensorbet - prosecco

€8,00

Chocolademoelleux - vanilleijs°

€8,00

Quinta do Vallado 10 year Old Tawny Port - rood - glas €6,00 / fles €36,00

Dame bière (vanilleijs° - chocoladesaus met bier Oud Bruin)

€8,00

Kaasbordje

€8,00

Muscat Beaumes de Venise - wit - glas €6,50 / fles (50cl) €39,00

° voor wie wil hebben we ook suikervrij ijs
Voedselallergie? Zeg het ons even en we houden er rekening mee.

Een menu om van te smullen tot 14 januari

SUGGESTIEWIJNEN
We serveren je graag een selectie wijnen met een uniek concept. Je betaalt voor een
fles de winkelprijs vermeerderd met 15 euro ‘stop- of kurkgeld’. Je kan bij ons ook
steeds flessen aan winkelprijs kopen.

SUGGESTIEAPERITIEF
Prosecco Brut La Jara

winkel €12,50 / fles €27,50

Uit het Italiaanse Veneto. Minerale toets. Ook wat zure appeltjes. Fijne pareling. Bio!

BIJ DE VOORGERECHTEN
Creation chardonnay - wit *

winkel €16,00 / fles €31,00

Uit de Hemel-en-Aardevallei in Walker Bay (Zuid-Afrika). Tropisch fruit. Houtgerijpt. Lekker fris
door de nabijheid van de zee.
* ook bij de pasta met boschampignons
Olim Bauda Gavi di gavi DOCG - wit

winkel €17,50 / fles €32,50

Parel uit het Italiaanse Piemonte. Van de Cortesedruif. Intens floraal boeket. Citrus. Fris, delicaat,
harmonieus en elegant.
Campustauru - rood *

winkel €9,50 / fles €24,50

Uit het Spaanse Ribera del Duero. Tempranillo. Bramen en bosbessen geïntegreerd met fijn
hout. Een beetje pepermunt. Krachtig met rijpe tannines.
* ook bij de wildravioli

BIJ DE HOOFDGERECHTEN
The vine in flames chardonnay - wit *

winkel €9,50 / fles €24,50

Roemeen van domein Budureasca in de Dealu Mare regio. Mooie houtrijping. Tropisch fruit met
een bouquet van ananas en een lichte vanilletoets. Frisse zuren.
* ook bij de sla geitenkaas
Domaine Beauséjour Les Silex - wit

winkel €9,50 / fles €24,50

Sauvignon blanc uit de Loire. Krakend droog en vurig fris van smaak. Groene appel, limoen en
krijt. Les Silex is vuursteen en zorgt voor de uitgesproken aroma’s.
Clos des Frèr(es) Vacqueyras - rood

winkel €21,50 / fles €36,50

Fransman uit Vacqueyras. Grenache, aangevuld met syrah en mourvèdre. Delicaat maar
tegelijkertijd ook krachtig. Rood fruit en een aromatische toets van garrigues en lavendel.

BIJ DE NAGERECHTEN
Quinta do Vallado 10 year Old Tawny Port - rood

winkel €21,00 / fles (50 cl) €36,00

Droge vruchten, praliné, sinaasappelconfijt en wat tabak. Fris en fluweelzacht.
Muscat Beaumes de Venise Clos des Frèr(es) - wit

winkel €24,00 / fles (50 cl) €39,00

Van de hellingen van Beaumes-de-Venise. Muscat. Bloemen, citrus en exotische toetsen.

