
hoe het werkt

Stel uw 3 gangen menu samen vanuit onze goed gevulde kaart al vanaf 29.50 euro. De gerechten zijn per gang
opgedeeld in drie segmenten. Variëren van segment is mogelijk! Wij serveren ook wisselende seizoen specials.

Deze gerechten zijn kakelvers en om van te smullen. Vraag de bediening voor meer informatie.

onze 
speciale
koff ies 

Irish Coffee
met Ierse Whiskey 

French Coffee
met Grand Marnier

Spanish Coffee
met Tia Maria

Baileys  Coffee
met Baileys 

Ital ian Coffee
met Amaretto

Deze speciale koffies van het merk ‘Lekker’ worden 
geserveerd met slagroom en een likeur naar keuze.

8.50

MENU

wijnen   glas fles

wijnen   glas fles

   glas fles

   glas fles

Spanje · Palacio De Vivero Verdejo  28.50
Verdejo
Uitbundig geurende wijn. In de neus fris, fruitig met minerale hints. De 
smaak is uitnodigend sappig met rijpe tonen van steenfruit en citrus. 
De finish is rond en complex met een zacht en crispy structuur.

Frankrijk · Sweet white 4.50 21.50
Frisse halfzoete witte wijn met tonen van grapefruit en rijpe ananas. 
Zacht en sappig van smaak.

Rosé    
Frankrijk · La roche La Chevalière   30.00
Grenache, Syrah
Een levendige wijn met een mooie lichtroze kleur. Boordevol aroma’s 
van licht rood fruit zoals aardbeien en frambozen en een hint van 
exotische vruchten. In de smaak wederom veel fruit met een mooie 
aanhoudende frisheid.

Frankrijk · Inspiration By Chloé  4.50 22.00
Crenache, Shiraz, Carignan, Cinsault
Deze prachtige zalmroze rosé is verrassend vol en zacht van smaak. 
Het fruitige, licht kruidige karakter maakt deze wijn uitermate 
smaakvol en prettig drinkbaar.

Rode wi jnen    
Frankrijk · La Campagne Merlot 4.75 26.50
Merlot
Een lange schilweking maakt deze Merlot geconcentreerd en vol van 
smaak. In de neus domineren aroma’s van cassis, frambozen, vanille 
en kruiden. De smaak is volfruitig, met rokerige spicy tonen.
  
Argentinië · El Molino Malbec 4.50 25.00
Malbec 
Soepele, fruitige rode wijn van Malbec. Boordevol zongerijpte zwarte 
kersen, bessen en verse frambozen.

Aperit ief  /  mousserend
Italië · Lisetto Prosecco Frizzante 5.50 33.00
In Veneto wordt de Glera-druif gebruikt om een van de beste Italiaanse 
mousserende wijnen te maken. Deze Prosecco Frizzante smaakt heerlijk 
fris en puur en heeft een aangename mousse.

Frankrijk · Cattin Crémant dÁlsace Brut   36.00
Fijne droge Crémant uit de Elzas. In de geur aantrekkelijke aroma’s 
van witte bloemen, peer en appel. In de mond levendig, fris, goed 
uitgebalanceerd met een aangename mousse. 

Witte wi jnen
Frankrijk · La Campagne Sauvignon Blanc  4.75 26.50
Sauvignon Blanc
Aangename verfrissende wijn met opwekkende aroma’s. Expressief in de 
geur met veel fruit zoals kruisbes, ananas, lychee en indrukken van vers 
gemaaid gras. Soepel in smaak, rijp fruit verpakt in sappige zuren. 
   

Italië · Castellani Duca Sargento Primitivo  28.00
Primitivo
Een rijpe en fluweelzachte wijn uit de hak van Italië. Warm en krachtig 
in de geur, met aroma’s van zongerijpt fruit, leer en kruiden. Intensief 
van smaak met veel donker fruit en een kruidige aardse toets.
   
Zuid-Afrika · Seriti Shiraz  5.00 28.50
Shiraz
Een wijn van geconcentreerde, volledig rijpe druiven. Fris, levendig rijp 
fruit, een fijne kruidigheid en een minerale, elegante afdronk maken 
deze Shiraz smaakvol en perfect doordrinkbaar.

Spanje · Viña Baroja Rioja Crianza   33.50
Tempranillo
Stevig Spaans rood van 100% Tempranillo. Vol rijpe bramen en zwarte 
en rode bessen, aangevuld met kruidige tonen en een vleugje vanille. 
Een intense wijn met een mooie structuur.

Dessert  wi jnen   
Spanje · Osborne Pedro Ximenez Sherry  6.50 39.00
Pedro Ximénez
Verrassende rijke zoete Sherry. Donker mahoniekleurig, met een 
complex aroma van rozijnen, honing en gedroogde vijgen. 
Fluweelachtig en stroperig in de mond met een aanhoudend lange 
afdronk.

Chili · Santa Alicia Late Harvest  5.50 33.00
Muscatel 
Zacht zoete wijn met een licht frisse 
ondertoon, gemaakt van laat 
geplukte druiven. Dankzij de 
overrijpheid vindt men in het aroma 
impressies van gekonfijt fruit en 
noten die terugkomen in de smaak

Frankrijk · Maison Du Sud Chardonnay 4.50 25.00
Chardonnay
Sappige, fruitige Chardonnay. De Zuid-Franse zon zorgt voor rijpe 
druiven en een exotisch karakter van de wijn. Gemaakt zonder 
houtrijping, dus boordevol tropisch fruit.

Portugal · Ravasqueira Encantado 5.00 28.50
Viognier, Alvarinho, Arinto
Deze frisse wijn is helder geel van kleur. De geur is mineraal en 
complex met een kruidige kant aangevuld met geel en tropisch fruit, 
zoals citroen, abrikoos en perzik. In de smaak veel structuur met een 
sappige en jeugdige frisheid.

Italië · Castellani Duca Sargento Pinot Grigio  28.50
Pinot Grigio
Sappig wit van de Pinot Grigio uit het warme Sicilië. Verleidelijke 
aroma’s van rijp wit fruit zoals appel en peer in de geur. In de smaak 
puur en fris van stijl met een tikkeltje aangename kruidigheid.
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    Italiaanse pomodorisoep met pesto

    Romige soep van bosui

    Fish & Chips met huisgemaakte remouladesaus 
en koolsalade

    Zomers groentetaartje met een tomatensalsa  

    Thaise kipschotel met witte rijst

     Chocolade brownie met karamelijs en gesuikerde noten

    Dame blanche van vanille-ijs met chocoladesaus

    Koffie Brasserie14 met heerlijke friandises en een koffiekaatje  
Of kies een likeur naar wens voor 2.50 extra 

broodplankje
   Kruidenboter  4.25

     Deluxe met diverse smeersels 5.5001 02 03VOOR
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G E R E C H T
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    Huisgerookte zalm met roseval salade en 
kruidenolie

    Salade Caprese van Burrata kaas en  
Coeur de Boeuf tomaten 

    Dungesneden rib-eye van de American smoker met romige mosterd-crème

    Carpaccio Brasserie14 met Grana Padano kaas en pesto

lekker

lekker

op z ’n Veluws

6.00

17.50

    Crème brûlée met citroengras en 
een bol vanille-roomijs

    Frisse tartelette met citroen sorbetijs 

    Coupe Romanoff met gemarineerde aarbeien 

    Kaasproeverij van 5 soorten kaas

heerl i jk
op z ’n
Veluws

+2.50 +5.00

6.00

heerl i jk
+2.50

+5.00

op z ’n
Veluws

    Op de huid gebakken doradefilet met romige witte wijn 
dillesaus

    Gegrilde entrecote met bearnaisesaus 

+5.00

+2.50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met vers gebakken 
(dag)friet en een groentegarnituur. De volgende supplementen 

kunt u extra bijbestellen voor €3,50

    Vers gebakken (dag)friet  
met mayonaise

   Frisse salade 
   Roerbak groentes

Varieer erop los! Kies gerust een heerlijk voorgerecht, 
lekker hoofdgerecht en nagerecht op z’n Veluws!

    Schnitzel Brasserie14 met gebakken spek, 
champignons en ui, gegratineerd met kaas  
uit de oven

    Runder beef shortribs van onze American 
smoker afgelakt met een barbecuesaus

heerl i jk
lekker

Heeft u het diner voor af, of in uw arrangement geboekt dan kunt u een 3-gangen menu samenstellen uit de categorie Lekker.  
Kiest u iets uit een andere categorie dan wordt hiervoor een meerprijs berekend.


