Brasserie Jolie speciaal voor u @home

Voorgerechten:
Crusty tofu / gebakken soyaboon / quinoa 7 €
Wagyu carpaccio / verse truffel / olijfolie 1e pers 10 €
Smokey pulled chicken / rode curry mayo / terryakki 8 €
Dashi bouillon / stukjes skrei / boschampignons / zeekraal 8 €
Soepje van aardpeer 5 €

Hoofdgerechten:
Wilde scampi’s / kokos / paperdelle 20 €
Vol au vent van hoevekip / berkshire buikspek 15 €
Slow cooked spare ribs van pata negra varken / patatje met kruidenboter in de schil 19 €
Pasta carbonara met vers gerolde paperdelle / boschampignons / shitake / coppa krokant 15 €

Desserts:
Fusion van Callebaut chocolade 7 €
Sheesecake vers 6 €

Wijnen
CHAMPAGNE
Jeeper 55 € - Brut, grand assemblage since 1949
ROOD
Resso 15 € - Catalaanse wijn, garnacha negro. Fruitige wijn met toetsen van abrikoos.
Jolie 16 € - Zeelse wijn, Franse druif merlot. Geslecteerd samen met Zeelse wijnbrouwers.
19 Crimes (gekoeld) 26 € - Australische wijn, 2016. blend van garnacha en shiraz.
Loteta 18 € - Spaanse wijn 2017. Zeer volle wijn, stevig, maar een zeer lange en zachte afdronk.
Big Red Beast 29 € - Amerikaanse wijn, 2017. Alicante bouschet is de druif. Vol van rood en zwart fruit.
Primitivo di manduria (top!) 35 € - Italiaanse, heerlijk krachtige wijn met een bom van smaak.
Machoman 38 € - Spaans, Monastrell druif. Krachtige volle wijn van het gekende domein Casarojo.
Barollo 68 € - Italiaanse wijn, 2014. Joseto Saffirio. Barollo staat in de top 3 van de beste wijnen van Italie.
WIT
Resso 15 € - Catalaanse wijn, 2018 garnacha blanca. Floraal wijntje met bloemige aroma’s.
Sula 24 € - Indische wijn, 2017. Sula is het gekendste domein van India. Souvignonblanc is de druif.
Jolie 17 € - Zeelse wijn, 2018. Vermentino en grenache druiven. Met Zeelse wijnbrouwers geselecteerd.
Tokaji 29 € - Hongaarse wijn, 2017. Furmint is de meest gebruikte druif in Hongarije.
Ilatium(top!) 36 € Suave. Italiaanse wijn, fruitig maar droog. Aromas van verse lychee en jasmijn.
ROSE
Brad pitt & Angelina Jolie 36 € - Côtes de Provençe, Franse rosé Miraval.
Jolie 17 € - Zeelse wijn, merlot. Deze wijn hebben we samen met Zeelse wijnbrouwers Rodrigues geselecteerd.

