


Welkom bij Villa Zoethout
Midden in het groen van de Alkmaarderhout is dit nieuwe

 horecaconcept geboren. Eigentijds en toegankelijk. Een plek waar 
je niet alleen heerlijk kunt lunchen en dineren, maar ook lekker kunt

 borrelen. In een ontspannen en groene setting, met of zonder
 kinderen. 

 
De kaart is breed en beperkt zich niet tot alleen traditionele

 pannenkoeken. Laat je verrassen door al het lekkers dat Zoethout te 
bieden heeft. Heb je vragen over de kaart of mogelijkheden

 buiten de kaart om? Ons team denkt graag mee om je bezoek
 onvergetelijk te maken! 

 
Wist je trouwens dat er in overleg ook feesten en partijen 

mogelijk zijn? Vraag naar de mogelijkheden.



bieren
BIER OP TAP

Hertog Jan 3.25

Leffe blond 4.75

Wisseltap 4.75

BIER OP FLES  

Hoegaarden Radler 2% 3.50 

Hoegaarden rose 3% 3.50

Belle/Vue 4.3% 4.25

Corona 4.5% 4.65 

Hertog Jan Weizener 5.7% 4.75

Goose Island IPA 5.9% 4.75

Leffe Bruin 6.5% 4.75

Karmeliet 8.4% 5.25

ALCOHOLVRIJ BIER OP FLES

Hertog jan 0.0% 3.25

Hoegaarden Radler 0.0% 3.25

Leffe Blond 0.0% 3.95

wijnen
WIT OPEN

Chardonnay 4.25 | 20.50 

Pinot grigio 4.50 | 21.50 

Verdejo 4.75 | 22.50

WIT “by the bottle”

Grüner Veltliner Weingut 
Stadlmann 23.50

Viognier Reserva maison fortant 
25.50

LUGANA DOC Trebbiano Garda 
Santa Sofia 29.50

ROSE OPEN

Grenache 4.50 | 21.50

ROSE “by the bottle”

PEY BLANC Nº1 AIX-EN-
PROVENCE Rosé 29.50

 
ROOD OPEN

Merlot 4.25 | 20.50 

Negroamaro 4.50 | 21.50 

Malbec 4.75 | 22.50

ROOD “by the bottle”  

CARMENÈRE Reserva Viña
Echeverria 21.50

CORVINA-MERLOT Santa 
Sofia 26.50

FRAPPATO-SHIRAZ Lignum
Vitis 23.50

ZOET OPEN  4.25 | 20.50

PROSECCO
flesje 20cl 7.95 | fles 23.95

PORT

DALVA Ruby Port Douro 4.95

DALVA Tawny Port Douro 4.95 

DALVA Pink Rosé Port Douro 4.95 

DALVA LBV Port Late
Bottled Vintage 5.95 

VOOR ONZE
SPECIAALWIJNEN 
ZIE DE ‘GOUD VAN DE 
HOUT’ PAGINA.
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Warme dranken
Thee 2.75

Verse muntthee 3.50

Gember thee 3.50

Koffie 2.70

Espresso 2.70

Dubbele espresso 3.50

Cappuccino 3.10

Baby chino 1.50

Koffie verkeerd 3.10

Latte Macchiato 3.25

Hazelnootkoffie 4.75

Cafe mocha met 

chocosiroop 4.75

Toffie Koffie 4.75

Smoothie
Mango rasberry 5.50

Orange veggie smoothie 
5.50

frisdranken
Cola Cola | Zero 3.10

Fanta orange | cassis 3.10

Bitter lemon | Tonic 3.10

Ice tea green | sparkling 3.10

Chaudfontaine sparkling 3.10

Chaudfontaine still 3.10

Chaudfontaine 0.7L 5.50

Ginger beer | Ginger ale 3.10

Chocomel | Fristi 3.10

Appelsap | Perensap 2.85

Limonade 1.50 | kan 5.00

Melk | Karnemelk 2.30

Cocktails
Apêrol spritsz 6.90

Limoncello spritsz 6.90

Bombay gin&tonic 8.50

Hendricks gin&tonic met
komkommer 9.50

Bellini 20cl 7.50

sterk
 
LIKEUREN v.a. 4.50

Amaretto | Cointreau | Tia maria | 

Grand manier | Licor 43 | 

Limoncello | Baileys | Sambuca

WHISKEY & COGNAC  v.a 5.00

Jack Daniel´s | Glenfiddich |

Jameson | Remy Martin (v.s.o.p.)

BUITENLANDS 
GEDISTILLEERD v.a. 4.50

Bacardi | Bacardi spiced | 

Stolichnaya vodka | Grey Goose 

vodka | Soutthern comfort

BINNENLANDS GEDISTIL-
LEERD
Jonge en oude jenever 3.75 

Vieux 3.75

SHERRY & VERMOUTH
Medium sherry 4.25

Martini bianco 4.25

Martini rosso 4.25
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borrelkaart
NACHOS CHEESE 9.25
Nachos | kaas | jalapeños | lente ui | 
chilisaus | guacamole

NACHOS PULLED CHICKEN 9.75
Nachos | kaas | kippendijen | 
jalapeños | lente ui | chilisaus | 
guacamole | 

NACHOS VEGAN CHEESE 2 9.75
Nachos | vegan kaas | jalapeños | 
lente ui | chilisaus | guacamole 

BROODPLANKJE 6.50
Breekbrood | aioli |kruidenboter 

BROODPLANKJE DELUXE 13.50 pp
(vanaf 2 personen te bestellen)

Breekbrood | serranoham | olijven | 
oude kaas | tonijnsalade | crostini’s | 
aioli | kruidenboter

BORREL ETAGÈRE 17.50 pp 
(vanaf 2 personen te bestellen)

Breekbrood | serranoham | 
nachos cheese | guacamole | 
chilisaus | olijven | oude kaas | 
bitterballen | tonijnsalade | gerookte 
zalm | crostini’s | aioli | kruidenboter

OESTERS p.st. 4.00 | 4 stuks 14.50
Frambozenazijn | sjalot | citroen

OLIJVEN 4.00
Gemarineerd met rozemarijn | tijm | 
knoflook

SERRANOHAM 9.50
Dun gesneden Serranoham | 
crostini’s | aioli | rucola | gerookte
amandelen |  gedroogde tomaat

OUDE KAAS VAN DAAN
BLANKENDAAL 6.00
Oude kaas blokjes | rucola | mosterd | 
augurk

Pancake rolls
GEROOKTE CARPACCIO 13.50
Pesto crème | gedroogde tomaat | 
rucola | parmezaanse kaas | 
balsamico | pijnboompitjes | 
truffelmayonaise

GEROOKTE ZALM 14.00
little gem sla | gele wortel | 
komkommer | kerriemayonaise | 
kappertjes 

GEITENKAAS 1  11.50
Zoetzure rode kool | gerookte
amandelen | gekarameliseerde
appel | rucola | honing

snacks
Bitterballen 8st 8.75
Van grootmeester

Bieterballen 2 8st 9.50
Vegan bitterballen

Kaastengels 1 8st 9.50
Chilisaus | mayonaise

Kipnuggets 8st 9.00 
Chilisaus | mayonaise

Krokante gamba’s 8.50
Chilisaus | mayonaise

Calamaris 8.50
Chilisaus | mayonaise

Portie friet 4.50
Mayonaise

1 vegetarisch

2 veganistisch
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Kindergerechten
KINDER PROEVERIJ 13.50
Pannenkoekje | mini pizza | pasta bolognese | frietjes 

KINDERBURGER 10.50
Brioche bol | little gem sla | tomaat | kaas | frietjes 

MAISKIP 11.50 
Groenten | aardappelpuree | gevogelte jus 

FISH & CHIPS 12.50 
Zeebaars | frietjes | salade | kerriemayonaise 

KINDERPIZZA 8.50
Kaas | tomaat

PASTA BOLOGNESE 8.00
Spaghetti | tomatensaus | gehakt | geraspte kaas 

KROKET 8.25
kroket | frietjes | salade | mosterd | mayonaise | 
ketchup | appelmoes

KIPNUGGETS 8.50
Kipnuggets | frietjes | salade | chilisaus | mayonaise | 
ketchup | appelmoes

Kinder tosti's
Kaas 5.50

Ham | kaas 6.50

Kinderpannenkoeken
Naturel 6.00

Spek 7.00

Ham 7.00

Kaas 7.00

Rozijnen 7.00

Kaas | spek 7.50

Appel | rozijnen 7.50

Aardbeienjam 7.50

Appel 7.00

Nutella 7.50

Oreo 7.50

kinder Dessert
1 bolletje ijs naar keuze uit onze ijssalon 1.60

Onze klassieke pannenkoeken worden met zorg 
voor je gebakken, wij draaien ons eigen beslag van 
verse ingredienten dat bestaat uit tarwebloem, 
boekweitmeel, rijstmeel, vanille, water en verse 
scharreleieren. Al onze pannenkoeken zijn lactosevrij 
en kunnen ook besteld worden in een glutenvrije en 
veganistische variant.
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broodjes
GEROOKTE CARPACCIO 12.50
Pesto crème | gedroogde tomaat | 
rucola | parmezaanse kaas | balsamico | 
pijnboompitjes | truffelmayonaise

GEITENKAAS 1 9.50
Zoetzure rode kool | gerookte 
amandelen | gekarameliseerde appel | 
rucola | honing | balsamico

OLD ALKMAAR 1 9.00
Rucola | augurk | tuinkers | 
mosterdmayonaise

TONIJNSALADE 9.50 
Little gem sla | kappertjes | peterselie | 
rode ui | zilverui | paprika | brandy
mayonaise

2 KALFSVLEESKROKETTEN 9.75
Cornichons | mosterdmayonaise

Gepocheerde eieren
(geserveerd op een peper brioche bol)

GEROOKTE ZALM 11.50
Gepocheerd ei | little gem sla | biet | 
kappertjes | warme saffraanmayonaise

SERRANOHAM 11.50
Gepocheerd ei | rucola | little gem sla | 
biet | gedroogde tomaat |
truffelmayonaise

Croque monsieurs
SERRANOHAM 9.25
Beemsterkaas | champignons | rode ui | 
rucola | truffelmayonaise 

BEEMSTERKAAS 1 9.25
Champignons | rode ui | rucola | 
mosterdmayonaise 

TONIJN  9.25
Beesterkaas | rode ui | tonijnsalade | 
rucola | brandy mayonaise
 

Pannenkoeken van 
courgette
VEGAN EN GLUTENVRIJ 2 12.50
Gedroogde tomaat | olijven | 
pijnboompitten | little gem sla | rucola | 
basilicum  

VEGAN KNOLSELDERIJ
SHOARMA 2 13.75
Gedroogde tomaat | soja | olijven |
pijnboompitten | little gem sla | rucola | 
basilicum 

PULLED CHICKEN 13.75
zoetzure kool | soja | little gem sla | 
rucola | bosui

1 vegetarisch

2 veganistisch

Specials
12 UURTJE 15.50  
Gepocheerd eitje zalm op een peper 
brioche bol | broodje kroket |
tomatensoepje | geitenkaastaartje

LUNCHPROEVERIJ 19.50 pp 
(vanaf 2 personen te bestellen)

Gepocheerd eitje zalm op een peper 
brioche bol | broodje kroket |
tomatensoepje | geitenkaastaartje | 
serranoham | olijven | crostini’s | peper 
aioli  | tonijnsalade | pancake roll
carpaccio | gerookte zalm

Salades
GEROOKTE CARPACCIO 18.50
Pesto crème | gedroogde tomaat | 
rucola | parmezaanse kaas | 
truffelmayonaise | balsamico | 
pijnboompitjes

GEITENKAASTAARTJE 1 18.50
Zoetzure rode kool | gerookte
amandelen | gekarameliseerde appel | 
rucola | honing | balsamico

GEROOKTE ZALM 19.50
little gem sla | gele wortel | komkommer | 
kerriemayonaise | kappertjes

Z.o.z. voor pannenkoeken
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Classics
Naturel 8.00

Spek 8.75

Ham 8.75

Appel 8.75

Rozijnen 8.75

Appel | rozijnen 9.50

Kaas 8.75

Kaas | spek 8.75

Kaas | gebakken ui 8.75

Kaas | ham 9.75

Kaas | spek | gebakken ui 10.75

Kaas | Ham | spek 12.50

Kaas | Ham | spek | gebakken ui 13.75

Kaas | Ham | spek | gebakken ui | 
champignons 14.50

Nutella 9.50

Oreo 9.00

American pancakes
Maple syrup | roomboter 9.00

Chocolade | banaan | suikernootjes 9.50

Onze klassieke pannenkoeken worden met zorg 
voor u gebakken, wij draaien ons eigen beslag van 
verse ingredienten dat bestaat uit tarwebloem, 
boekweitmeel, rijstmeel, vanille, water en verse 
scharreleieren. Al onze pannenkoeken zijn
lactosevrij en kunnen ook besteld worden in een 
glutenvrije en veganistische variant.
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Starters
BROODPLANKJE  6.50
Breekbrood met aioli en kruidenboter

BROODPLANKJE DELUXE 13.50 pp
(vanaf 2 personen te bestellen)

Breekbrood met Serranoham | olijven | 
oude kaas | tonijnsalade | crostini’s aioli en 
kruidenboter

OESTERS p.st. 4.00 | 4 stuks 14.50
Frambozenazijn | sjalot | citroen

OLIJVEN 4.00
Gemarineerd met rozemarijn | tijm | 
knoflook

SERRANOHAM 9.50
Dun gesneden Serranoham | crostini’s | 
aioli | rucola | gerookte amandelen | 
gedroogde tomaat

OUDE KAAS VAN DAAN
BLANKENDAAL 6.00
Oude kaas blokjes | rucola | mosterd

Pancake rolls
GEROOKTE CARPACCIO 13.50
Pesto crème | gedroogde tomaat | rucola | 
parmezaanse kaas | balsamico | 
pijnboompitjes

GEROOKTE ZALM 14.00
little gem | gele wortel | komkommer | 
kerrie mayonaise | kappertjes 

GEITENKAAS 2  11.50
Zoetzure rode kool | gerookte pecannoten | 
gekarameliseerde appel | rucola | honing 

voorgerechten
VILLA ZOETHOUT PROEVERIJ 18.50 pp
(vanaf 2 personen te bestellen)

Proeverij van onze voorgerechten met 
Carpaccio | gerookte zalm | geitenkaas | 
rundertartaar | tonijnsalade | olijven | 
crostini’s | aioli en een soepje.  

GEROOKTE CARPACCIO 13.50
Pesto crème | gedroogde tomaat | 
rucola | parmezaanse kaas | 
truffelmayonaise| balsamico |
 pijnboompitjes

GEITENKAASTAARTJE 1 11.50
Zoetzure rode kool | gerookte pecannoten 
| gekarameliseerde appel | rucola | honing

GEROOKTE ZALM 14.50
little gem | gele wortel | komkommer | 
kerrie mayonaise | kappertjes | 
olijvencrumble

RUNDERTARTAAR 14.50 
Rode pesto | truffel | gepocheerd ei | 
zoetzure bietjes | pastinaak

GAMBA’S 13.50 
Aglio olio | quinoa | mango gel | tomaat | 
gem sla | rucola

RAVIOLI 1 13.50
Huisgemaakte ravioli | geitenkaas | 
basilicum | pijnboompitjes | rucola | 
tomaat | gem sla | balsamico | 
Parmezaanse kaas 

RAVIOLI BOERDERIJKIP 13.50
Huisgemaakte ravioli | gekonfijte
 boerderijkip | wortel | basilicum | 
rozemarijn | pijnboompitjes | rucola |
 tomaat | gem sla | balsamico | 
Parmezaanse kaas 

soepen
TOMATENSOEP 7.50
Basilicum | crostini | cherita  tomaat 

DAGSOEP dagprijs
Wisselende soep van de dag. 
(vraag ernaar aan de bediening)

Z.o.z. voor hoofdgerechten
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Hoofdgerechten
STEAK
Biefstuk | rundersukade | roseval aardappel | romanesco | 
rode uiencompote | portsaus

Lady: 120 gram 24.50 
Gents: 180 gram 27.50

HAMBURGER 17.50
Hamburger | cheddar | little gem | augurk | truffelmayonaise | 
friet | zwarte sesam bol

VEGABURGER  2 17.50
Pompoen | rode kool | kerrie | little gem | friet | bieten sesam 
bol

KIPPENDIJEN 20.50
Kippendijen | papadum | satésaus | sesam | salade

SPARE RIBS 22.50
Langzaam gegaard | kool salade | maïs | friet | kerriemayonaise 
| peper aioli

ZEEBAARS 21.50
Buikspek | nicola aardappel | bospeen | tomaat | gele wortel | 
warme saffraan mayonaise

RODE QUINOA 2 17.50
Gemarineerde tomaat | courgette | wortel | mango | little gem | 
rucola

RAVIOLI 1 20.50
Huisgemaakte ravioli | geitenkaas | basilicum | 
pijnboompitjes | rucola | tomaat | gem sla | balsamico

RAVIOLI BOERDERIJKIP  21.50
Huisgemaakte ravioli | gekonfijte boerderijkip | wortel | 
basilicum  | rozemarijn | pijnboompitjes | rucola | tomaat | 
gem sla | balsamico  

Desserts
ROOD FRUIT 8.50
Rood Fruit Taartje | aardbei | slagroom | mango ijs

CHOCOLADE 8.50
Chocoladetaart | limoncello | sinaasappel | citroen ijs

KOKOS 8.50
Kokostaartjes | mango | ananas | wit chocolade ijs

TRUFFELSISTERS p.st. 1.40 | per 4 stuks 4.40
Ambachtelijke truffels van de de Truffelsisters

1 vegetarisch

2 veganistisch
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Houdt u van een goede fles wijn? Hierbij 
onze unieke wijncollectie “GOUD VAN DE 
HOUT”, wijnen van uitzonderlijk hoog niveau,  
betaalbaar en nu perfect op dronk! U vindt 
hier enkele topwijnen van speciale 
jaargangen die in onze klimaatkast in 
perfecte omstandigheden hebben kunnen 
rijpen.

Onze ‘goud van de hout’ wijnen 
zijn perfect te combinerren met:

OESTERS p.st. 4.00 | 4 stuks 14.50
Frambozenazijn | sjalot | citroen

VILLA ZOETHOUT PROEVERIJ 18.50 pp
(vanaf 2 personen te bestellen)

Proeverij van onze voorgerechten met 
Carpaccio | gerookte zalm | geitenkaas | 
rundertartaar | tonijnsalade | olijven | 
crostini’s | aioli en een soepje.  

RUNDERTARTAAR 14.50 
Rode pesto | truffel | gepocheerd ei | 
zoetzure bietjes | pastinaak

GAMBA’S 13.50 
Aglio olio | quinoa | mango gel | tomaat | 
gem sla | rucola

wit
SANCERRE Domaine La Clef du Récit 
by Anthony Girard Loire-Frankrijk 43.50
Stijl en verfijning voeren de boventoon in 
deze klassieker uit de Loire. Mooi groengeel 
van kleur, krachtig bouquet met
zuidvruchten bloemen, kruiden. Heel strak, 
zuiver en rijk van smaak, veel fruit, breed in 
de mond, goed evenwicht.

CHARDONNAY Gran Reserva Viña 
Echeverria Cassablanca Valley-Chili  29.50
In de geur meloen en citrus gecompleteerd 
met mooi vanille van nieuw eiken (12
maanden) In de smaak mond vullend met 
een lang aanhoudende afdronk. Voor de
 liefhebbers van volle witte wijnen een 
perfecte wijn en een juiste combinatie met 
pittige- en kruidige gerechten.

SAUVIGNON BLANC Spioenkop 1900
Elgin-Zuid-Afrika 33.50
Een uitbundige, strogele, complexe wijn 
gemaakt van 100% Sauvignon Blanc uit een 
van de mooiste wijnregio’s van
Zuid-Afrika. Geuren van hooi, bes, varens, 
vanille en mango met fijne mineralen. In 
de smaak limoen, passievruchten en wat 
ananas. Een goede zuurgraad en stevigheid 
zorgen voor een perfecte balans in deze 
gastronomische Sauvignon Blanc.

CHABLIS Nicolas Potel
Bourgogne-Frankrijk 36.50
Een heerlijke stijlvolle Chardonnay met een 
mooi parfum van bloemen, verse boter en 
rijp fruit. Heel elegante lichte stijl. Hij proeft 
licht mineralig aangevuld met eerder 
genoemde tonenplus hazelnoot, heeft 
tegelijkertijd genoeg body en frisse zuren. 
Fijne lange afdronk.

SAUVIGNON BLANC ‘Black Label’
Babich Marlborough-Nieuw Zeeland 33.50
Marlborough staat bekend om zijn
 herkenbare grassige geur, de bijzonder 
frisfruitige tropische tonen en een ongekend 
lange afdronk. Vandaag de dag is Babich één 
van Nieuw-Zeeland’s grootste
familiebedrijven en staat de wederom met 
glans vermeld in de Wine Spectator’s Top 
100.

rose
BORN ROSÉ 503 Grenache
Cataluña-Spanje 32.50
Biologische Grenache variëteit, geselecteerd 
uit de Terra Alta ten zuiden van Catalonië.
Hoge aromatische intensiteit en
complexiteit waar de aroma’s van rood fruit 
en steen fruit met tropische hints
overheersen op een florale achtergrond van 
witte bloemen.

Z.o.z. voor rood & champagne
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rood
CHÂTEAU DE JAU ‘CATALAN’ 
Côtes du Roussillon-Frankrijk 24.50
Deze Zuid-Franse verleider is een prachtige 
warme blend van 50% Syrah (complexiteit 
en fruit), 25% Mourvèdre (kracht en 
kruidigheid), 15% Grenache Noir (finesse) en 
10% Carignan.Een fijne en mondvullende 
wijn voldoende evenwicht en rijp fruit om 
diverse vleesgerechten te begeleiden.

AMARONE DOCG Valpolicella Santa 
Sofia Valpolicella-Italië 75.50
Deze Amarone della Valpolicella Classico 
DOCG is gemaakt van Corvina en Corvinone 
(70%), Rondinella (30%). In het glas is deze 
Amarone wijn donker, bijna inktzwarte
robijnrode kleur met rijke granaattinten. 
Rond maar delicaat op de neus, het doet 
denken aan rijpe kersen, cassis en pruimen; 
hints van melkchocolade en tabak komen 
ook door. Een blockbuster!!

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE “Roque 
Colombe” Rouge Rhône-Frankrijk 62.50
Vooral de druiven van oude Grenache 
wijnstokken uit het Noorden van de Rhône 
geven structuur in deze blend met 
Grenache Noir, Mourvèdre en Syrah. Geurt 
niet alleen naar rood bessenfruit maar ook 
naar zonovergoten kruiden- tijm, olijfblad, 
vijgen, pruimen en karamel. Krachtig en 
goed gestructureerd met zachte elegante
tannines.

Chateau Grand Barrail Lamarzelle 
Figeac Saint-Emilion Grand Cru 
Bordeaux-Frankrijk 65.50
De kleur is zeer intens purper met in de 
neus de geur van bloemen (viooltjes) maar 
ook rijp fruit. Mooie volle wijn dankzij de 
ideale rijpheid van de merlot. Daarnaast 
zorgt de Cabernetvoor een mooie kracht 
en structuur, zonder zwaar over te komen. 
Het geheel heeft eenopmerkelijke finesse, is 
evenwichtig, krachtig en tegelijk rijp en fris.

BAROLO DOCG Casa Vinicola
Casetta Piemonte-Italië 52.50
Complexe, granaat rode wijn met oranje 
reflecties die toenemen naarmate de wijn 
veroudert. Intens bouquet van zwart fruit, 
leer, tabak, kreupelhout, drop en specerijen. 
De smaak is vol en geconcentreerd en de 
aanvankelijk stevige tannines worden
zachter met de jaren.

GLORIOSO RIOJA RESERVA Bodegas 
Palacio Rioja-Spanje 36.50
Deze fraaie Rioja rijpt 22 maanden op
Franse eikenhouten vaten. Dit geeft een
uitgebalanceerde smaak aan de wijn en een 
minder overdreven vanille ar+oma. De wijn 
wordt gemaakt van 100% tempranillo. Hij 
is krachtig, maar tegelijkertijd delicaat met 
elegante tannines. Je proeft rijp donker fruit 
met gember en kaneel.

champagne
Champagne Joseph Perrier
Cuvée Royale BRUT  
375ml 39.50 | 73.50
Dit traditionele familiebedrijf bestaat sinds 
1825 en heeft als Grande Marque een
reputatie opgebouwd. Het gerenommeerde 
champagnehuis staat bekend om zijn
superieure kwaliteit enchique uitmonstering. 
Deze Brut is licht goud gekleurd, geeft fijne 
belletjes, is fruitig, zacht en harmonieus en 
door zijn elegante stijl het perfecte aperitief.

Champagne Joseph Perrier BLANC DE 
BLANCS BRUT 99.50
Heel aangename smaak vol finesse, frisheid 
en elegantie. Heel digestief met een
fantastische lengte. Een grote 
gastronomische champagne die de know how 
van het huis in deze Chardonnay perfect in de 
verf zet. Perfect als aperitief met
inventieve hapjes of aan het begin van een 
maaltijd met lichte en verfijnde gerechten 
zoals onze oesters.go
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