
Amuse
Verrassing van de chef

Voorgerechten:
Gebakken scholfilet, saus van gerookte paling, 

Hollandse garnaaltjes, zeekraal en aardappelkaantjes

Hoofdgerechten:
In roomboter gebakken hertenbiefstuk, 

aardappelgratin, stoofpeertje en gepofte oergroente

Grand Dessert:
 Chocolademousse, witte chocolade Panna Cotta met bosvruchtencoulis, 
vanilleroomijs, crumble van hazelnoot-Oreo en lemon-meringue taartje

Heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën, informeer dan naar de mogelijkheden.

26 & 27 december 2022 
Rijswijkse Schouwburg



VERWENWIJNEN
WITTE WIJN  €5,25 per glas / €27,75 per fles
Sauvignon Blanc, Australië, Victoria
Zachte en open smaak, meloen,

zacht fruit, smaakvol, met een fris en

levendig zuurtje na.

Chardonnay, Australië, Victoria
Volle en krachtige witte wijn met rijp wit en

geel fruit. Heerlijk sappig en fris door tonen van

citrus en een zacht vleugje vanille.

RODE WIJN  €5,25 per glas / €27,75 per fles
Merlot, Australië, Victoria
Een mooie volle en rijke smaak,

heerlijk romig, met mooi fruit: kersen,

pruimen- en een fraaie houttoon, die het fruit

absoluut niet overheerst.

Cabernet Sauvignon, Australië, Victoria
Goed in de mond, krachtig, vol in de smaak,

maar ook goed fruit, eucalyptus, sap, bessen en

wat zachte tannines na.

WIJNEN OP FLES
Malbec, Argentinië, Mendoza   €32,75 
Vol en zwoel van smaak. Rijp en sappig en heerlijk 

romig en fruitig. Soepele afdronk en zachte zuren.

Gruner Veltliner, Oostenrijk, 
Weinviertel €37,-
Een fruitige en droge witte wijn. 

Exotisch en sappig met smaken van perzik en citrus.

HUISWIJNEN
WITTE WIJN €4,25 per glas / €23,50 per fles
Grillo, Italië, Sicilië
In de neus duidelijke hinten van wit fruit zoals 

perzik en peer, droog, fris en fruitig.

RODE WIJN €4,25 per glas / €23,50 per fles
Nero d’Avola, Italië, Sicilië
Een kruidige aanzet met daarna mooi rijp 

fruit van zwarte bessen en kersen;

 volle smaak en zachte tannines. 

ROSÉ WIJN €4,25 per glas / €23,50 per fles
PienoSud, Italië, Puglia 
Krachtig en aromatisch, mild en sappig, lichte 

zoetimpressie. Met goede zuren en bitters.

BIEREN
Van de tap
Hertog Jan Pilsener           €3,25

Hertog Jan Seizoensbier  v.a      €4,75
Bock/Grand Prestige/Lente Bock/Weizener

La Chouffe 8%
25cl/33cl                           €4,75 / €6,25

Victoria Strong Blond 8,5%
25cl/33cl           €5,25 / €6,75


