
T H E  G R E E N
B R A S S E R I E  -  C L U B H O U S E  

Gemarineerde Schotse zalm-seizoenslaatje-tuinkruiden pesto 

Canneloni van Proscuito-rucola-mozarel la-zongedroogde tomaat

komkommer-Granny Smith-chips van groenten

Artisanaal  bereide garnaalkroketten-seizoenslaatje-brood 

Kaaskroketten-slaatje-brood 

 

21.00

 

22.50

20.50

17.50

Argenti jnse Ribeye-seizoenslaatje-béarnaise-verse fr iet jes 

Klassieke steak tartaar van runds-verse fr iet jes

Dorade "Royale" -  r isotto -  venkel  -  c itroenboter met t i jm -  tuinkruidenslaatje

Oosterse wok-scampi-krokante groentjes-gember-look-koriander-chi l i -soya

 

29.50

24.50

28.00

23.50

Ir ish Coffee (special i teit )   

Dame blanche-chocolade-gebroken zandkoek 

Citroensorbet -  mano -ananas -  aardbei -  Spumante 

Kolonel-citroensorbet-vodka

9.00

9.00

11.00

9.00

 

Belegde broodjes ham-kaas-americain-krab-toni jn-kipcurry

Croque Monsieur -  ham -kaas met slaatje

Croque gerookte zalm -  mozarel la 

Soep van de dag met brood

Spaghett i  Bolognaise

 

5.00

10.00

14.00

6.00

14.00

Happy plateau -  Koud & Warm  
        Kaas-salami-ol i j f -calamares-4 kaaskroket-4 loempia-4 scampi-4 bitterbal

Happy plateau -  Warm                                                                                                     
        Calamares-4 kaaskroket-4 loempia- 4 scampi-4 bitterbal-4 mini  croque

Nachos-cheesysaus-tomatensalsa- jalapenos-koriander-chi l i

Calamares fr itt i - l imoen-chi l imayonaise

Frietbeker-verse fr iet-mayonaise

Kaas- en salamiblokjes-zi lveruit jes-augurkjes

Droge worst

 

20.00

 

23.00

 

12.00

10.00

5.00

7.00

2.50

 

 

Barhapjes 

Snack's

Kleine honger

Grote honger

Zoete dingen

Toost (2)  "Américain" -  kappertjes -  z i lverui  -  augusrk -  s laatje

Salade-polderhoen-spekjes-Parmezaan-ananas-curry-pi jnboompitten  

Salade geitenkaas-spekjes-appel-gekookt eit je-paprika-Romeinse sla     

 

16.50

24.00

24.50

 

 

Salades & Toost



 
 

Wit
 

Rully,  Louis Jadot  52.50
 

Een zeer geraff ineerde witte wi jn uit  de Côte Chalonnaise.  Chardonnay is  de enige druivensoort  die 
Rul ly  Blanc produceert .  Een wi jn met een grote f inesse,  met krachtige fruit ige aroma’s .

 
 

Pouilly-Fumé, André Dezat & fi ls 38.00
 

Witte wi jn uit  de Loire streek in Frankri jk  z i jn meestal  fantast isch.
Een vol le ,  droge witte wi jn met een heerl i jke fr isheid.  

Een zeer zuivere Poui l ly-Fumé.
 
 

Delas Viognier,  Côtes-du-Rhone 30.50
 

Dit  is  een 100% Viognier ,  intens,  helder bleek geel  met een zachte & fr isse smaak en 
een mooie afdronk.  Prachtige Cotes-du-Rhone wi jn.

 
 

Légende, Bordeaux, Barons de Rothschild 35.00
 

Deze witte wi jn is  onderdeel  van de grootmeester Domaines Barons de Rothschi ld(Laf i te) .  
Dit  is  een witte Bordeaux op basis  van 55% Sauvignon Blanc & 45% Sémil l ion.  

Door hun betoverde kwal i te i t  kr i jgen ze ieder jaar bi jzondere onderscheidingen.
 
 

Beronia Verdejo, Rueda 29.50
 

Deze Spaanse witte wi jn heeft  een l ichtgele kleur met groene schitter ingen.  
De mond is  vol  en fruit ig  met een lange afdronk.

 
 

Burlesque Chardonnay 34,50
 

Strogeel ,  100% Chardonnay uit  Cal i fornie bevat intense aroma’s van ci trus en tropisch fruit .  
Past  bi j  veel  food paring.

 
 

Minnegoed Chenin Blanc South Africa 24,00
 

Leuke huiswi jn met aroma’s van ci troen,  gember en guave.  In de mond proeven we l imoen,  
passievrucht en groene appel .

 
 

Rosé
 

Summertime Côtes de Provence 27,00
 

Deze rosé is  een st i j lvol le  ambassadeur voor de 'Côtes de Provence' .  
Gemaakt met de beste grenache en syrah.

 
 
 

T H E  G R E E N
W I J N K A A R T



Rood

Ch. La Commanderie,  Lalande-de-Pomerol 43.00
Ch. La Commanderie,  (37,5cl)  26,80

 
Een klassieker,  samenstel l ing van Merlot(55%),  Cabernet Franc(27%) en Cabernet Sauvignon(18%),  

zorgt  voor een del icate en verf i jnde wi jn.

Ch. Croque Michotte, Saint-Emilion grand cru 64.50
 

Deze Saint-Emil ion grand cru is  één van de populairste Bordeaux wi jnen in de regio.  
Klassieke Bordeaux met een mooi ,  lange afdronk.

Fief de la Haye, Saint-Estèphe 46.00
 

2°wijn van Chateau La Haye in handen van de Belg Chris  Cardon.
45% Merlot-55% Cabernet Sauvignon,  een elegante levendige rode wi jn met aroma van 

rood fruit  en een geconcentreerde lange afdronk.

La Bastide Dauzac, Margaux 56,50
 

2° wi jn van het gerenommeerde wi jnkasteel  Dauzac.  Samengesteld uit  53% Merlot  en 
47% Cabernet Sauvignon.  Deze bekoort  heel  veel  wi jnl iefhebbers!

Chassagne Montrachet,  Louis Jadot 68.00
 

Deze klasse Bourgogne van het gerenommeerd huis Louis Jadot is  vooral  gekend van de dominante aanwezigheid 
van de Pinot Noir .  Door het  unieke karakter van de bodem kri jg  je  als  resultaat een unieke wi jn.

Beronia Crianza, Rioja 32.50
 

Dit  is  een Spaanse Rioja in tradit ionele st i j l  en spreekt  veel  wi jnl iefhebbers aan.  
Deze Crianza is  een heerl i jk  g las wi jn,  zuiver ,  vol  fruit  en zacht.  

Castello di  Querceto, Chianti Classico 35.50
 

Deze I tal iaanse Toscaanse wi jn is  op basis  van 92% Sangiovese & 8% Canaiolo.  Een droge,  
harmonieuze wi jn,  soepel ,  e legant en een waaier van aangename aroma’s .

Minnegoed Pinotage South Africa 24,00

Medium vol le  huiswi jn met smaken en aroma’s van r i jp rood fruit ,  gevolgd door 
een sappige f inale en zachte tannines.

T H E  G R E E N
W I J N K A A R T


