High Wine € 29,50 p.p. circa 2,5 uur
Heeft u iets te vieren? Bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum, bruiloft of wilt u gewoon iets leuks doen met
vrienden/familie? Denk dan eens aan een High Wine:
Ontvangst met een Glas Prosecco
Na de Prosecco zullen wij nog twee wijnen per persoon serveren.
U kunt kiezen uit de volgende wijnen:
Witte wijnen:
 Panul Sauvignon Blanc, Colchagua valley, Chili
 Gustave Lorentz Pinot blanc, Réserve, Elzas, Frankrijk
 PG Mezzacorona Pinot Grigio, Riserva, Trentino, Italie
 La Grande Merveille Chardonnay, Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Rose wijnen:
 The Wolftrap Grenache, Syrah , Cinsault, Boukhoutskloof, Zuid-Afrika
 Baron de ley Tempranillo, Rioja, Spanje
Rode wijnen:
 La tour des Dames Pinot noir, Languedoc, Zuid-Frankrijk
 Domaine Jacky Piret Gamay, Fleurie Cru Beaujolais, Frankrijk
 Vina Sardasol cabernet sauvignon, merlot en syrah, Reserva, Navara, Spanje
 Panul Carmenere, Colchagua valley, Chili
De volgende hapjes worden geserveerd:
 Soepje van het seizoen
 Crostini met rundercarpaccio, truffelcrème en Parmezaansekaas
 Crostini met gerookte eendenborst en pruimencompote
 Crostini met geitenkaascrème en walnoot
 Brioche met gerookte zalm, crème fraich en haringkaviaar
 Wrap met Serranoham en olijventapenade
 Reijpenaer blokjes
 Olijven
 Bladerdeeg hapjes warm ( 2 p.p.)
 Hartige quiche ( warm)
De High Wine wordt afgesloten met een kopje koffie of thee met een madeleine en brownie.
Dit arrangement is uit te breiden met:
 Sushi met tonijn ( 2 p.p.) € 2,50
 Sushi met zalm ( 2 p.p.) € 2,25
 Sushi met crab en avocado ( 2 p.p.) € 2,50
De high wine is vanaf 4 personen te gebruiken en uitsluitend op reservering. Ook voor grote gezelschappen kunnen
wij een high wine verzorgen. Wij serveren de high wine van dinsdag t/m zaterdag vanaf 14.00 uur en zondag op
aanvraag voor grote gezelschappen. In overleg met u en afhankelijk van de grootte van het gezelschap kunnen wij
een privéruimte afspreken waar de high wine plaats zal vinden. Tijden zijn in overleg vast te stellen. Uiteraard
kunnen er meer glazen wijn en andere drankjes worden geschonken. Deze worden dan op basis van nacalculatie in
rekening worden gebracht.
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