
............x Twee garnalenkroketjes met gefrituurde peterselie en citroen
inclusief naar keuze | 1 glas frisse, bloemige witte wijn Les Dames Blanches du Sud 
óf 1 flesje witbier "IJ-wit" met koriander en citroen van brouwerij 't IJ uit Amsterdam

............x Gerookte zalm met aardappelsalade, zuurkool en truffel
Chateau Tour de Mirambeau 2019 | A.P. Bordeaux | Frankrijk 6.5 | 37.5

............x "Zuiver, fris stuivend met rijpe peer en tropisch fruit (mango) en een zachte volle smaak."

............x of Carpacaccio van rund met oude kaas en pijboompittem
Radacini 2019 | Syrah en feteasca neagra | Moldavië 6 | 35

............x "Soepele rode wijn met zachte tannines. Rood en zwart fruit met een klein pepertje."

............x of Franse uiensoep met gegratineerde kaas en toast
Domaine de Grangeneuve | AOC Côtes du Rhône | Frankrijk 5 | 29.5

............x "Stevige rode wijn die goed harmonieert met de kracht van de uiensoep."

............x Entrecôte met kruidenboter
Pepe Yllera 2018 | Tempranillo | Ribera del Duero | Spanje 6,5 | 40

............x "Rijp zwart fruit en specerijen zijn aanwezig. Krachtig glas, gaat goed samen vet van het spek."

............x of Pintade à la crème, parelhoenfilet en -bout met een zachte saus
Chateau de Rieufret 2017 | Cabernet sauvignon | AOC Graves | Frankrijk 6.5 | 37,5

............x "Intense geur van bramen en rokerigheid. Peperige finale. Veel lengte, structuur en balans."

............x of Roodbaarsfilet, op de huid gebakken met beurre-noisette saus
Perdeberg de Vineyard Collection 2019 | Sauvignon blanc | Paarl | Zuid-Afrika 5.5 | 32.5

............x Zuren en rijpe fruitige smaken. Goed bij het zilte van vers bereide vis." 

............x Kaasplankje met selectie van vijf kazen van "Het Kaasatelier"
Taylor's Late Bottled Vintage Port 2015 | Portugal 6.5

............x Krachtig met veel zoete tonen van fruit, daarnaast gebrande tonen van specerijen en pruimen. 

............x of Tarte-tatin, omgedraaide appeltaart met een bol vanille-ijs
Sinos Moscatell 2018 | Moscatel | Catalunya | Spanje | 7 koffie     5.5

............x "Volle dessertwijn met een klein zuurtje dat goed past bij de zoete appel." met friandises

............x of Dame blanche, vanille-ijs met warme witte chocolade
Bodegas Salado | Abuelo Rafael | Pedro Ximénez | D.O. Sevilla | Spanje | 5.5 thee     5.5

............x "Zoete karameltonen, frisheid en zacht in smaak."    van Crusio

 

u

v
w

x

y

aantal

tip: ook los te

bestellen! €13,5

uw paraaf

….........

datum

dec | jan

……......

(p/dag 1 formulier)

do | vr | za | zo

 15.00 uur door!

➔ bestel van te voren ook uw 3-glazen wijnarrangement en betaal slechts € 15,00!

Welkom bij Mondragon! Fijn dat u er straks bent. Kom genieten van wat
Zierikzee en Schouwen-Duiveland zoal te bieden hebben. Daarbij mag

1. het voorgerecht | rond 18.30 uur

13,5

optioneel: een apéro snack & drink vooraf | om 18.00 uur

alle hoofdgerechten serveren wij met salade en verse frietjes

noteer hier

….........

De gangen wordt op vaste tijden geserveerd, zie hierboven. Wij brengen rond die tijd 
elke gang tót de kamer waar het op een tafel wordt neergezet (zgn. 'corridor' service).

2. het hoofdgerecht | rond 19.00 uur

3. het nagerecht | rond 19.30 uur

een heerlijk in-room dinner niet ontbreken. We serveren de favorieten
van Chef Jeff uit Restaurant Le Bistrôt.           Geeft u links uw keuze aan?

De à la carte prijzen zijn: voorgerecht 12.5 | hoofdgerecht 19.5 | nagerecht 12.5

uw naam

Dit driegangen keuzemenu is inbegrepen in het "Le Bistrôt"-arrangement. 

Geef uw order

minimaal 24 uur

vóór aankomst

bestelling


