#
#AANHET
DINER
DINER GESERVEERD VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

OPSTARTEN
Broodplank 5.50
heerlijk stokbrood met olijven, tapenade en
huisgemaakte kruidenboter
Pompoensoep 6.00
vers van het land met kokosroom
Tomatensoep 6.00
met kaneel en zure room
Soep van de week
allergenen op aanvraag
Hollandse garnalen 9.75
met gemarineerde venkel
Bieten carpaccio 9.75
met geitenkaas en walnoot
Gebakken paddestoelen 9.75
gemarineerde paddestoelen met een gepocheerd ei
Carpaccio 12.50
huisgeslagen ossenhaas met paddestoelen, truffel-pesto
Veggie feast 9.75
salade van gegrilde groenten met feta kaas
(ook verkrijgbaar zonder lactose)
Proeverij 12.75 p.p.
laat ons je verwennen met een selectie van onze
voorgerechten, allergenen op aanvraag

VOORTZETTEN
Parelhoen morille 17.75
heerlijke suprème met een saus van morilles
Runderstoofschotel 19.75
een klassieke stoof met geweldige herfstsmaken
Chateau Briand 12.75 per 100 gram
met peper cognacsaus
(per 100 gram te bestellen, minimaal 200 gram)
Hertenbiefstuk van de BBQ 22.50
met rode wijn saus
Grachtenburger 19.75
de beste burger van Sneek
Schnitzel 18.75
van Friberne geserveerd met jägersaus
Spareribs 21.75
huisgemarineerd met een heerlijke lak

Roodbaarsfilet 19.75
wild gevangen, met courgette en sinaasappelgremolata
Hele tarbot 22.50
hele vis en heerlijk van smaak,
geserveerd met hollandaise saus
Zeewolffilet 21.50
heerlijke volle vis, gepresenteerd met wortel en saffraan
Rösti seizoensgroenten 17.50
pannenkoek van geraspte aardappel met diverse
gebakken groenten
Vegetarische lasagne 17.25
verse pastavellen met vulling van groenten uit eigen tuin
Groentecurry 17.75
Noord-Afrikaans gekruid met heerlijke jasmijn rijst

NAGENIETEN
Bramenmouse 7.50
met witte chocolade
Appel crumble 7.75
met warme vanille sabayon
Stroopwafel trifle 8.25
met stroopwafel basis en stoofpeer
Sorbet 7.75
met heerlijk fruit en sorbetijs
Wentelteef suikerbrood 8.00
gebakken zoetigheid met een bol kaneelijs,
appelpartjes, kaneel en slagroom
Dame Blanche 6.75
vanille ijs met warme chocoladesaus

Allergie of speciaal dieet?
Vraag onze medewerkers van de bediening of keuken of het door
jouw gekozen gerecht een optie is, of wij receptuur kunnen
aanpassen of beter een alternatief kunnen bieden.
In geval van twijfel zullen wij overleggen.

Selderij
Mosterd
Vis

Gluten
Noten
Ei

Lactose
Schaal/
schelpdieren

Vegetarisch
Veganistisch

Vriend van Dutch Cuisine

4.50 per glas

BIO YCARO SYRAH

BIO YCARO MERLOT

BIO YCARO ROSE SYRAH

BIO YCARO CHARDONNAY

BIO YCARO SAUVIGNON BLANC

#
#AANDE
WIJN

19.50 per fles

Bekijk ook onze wijnspecials op de volgende pagina’s!

#
#AANDE
COCKTAILS
FAMOUS GINGER

MONKEY APPLE

COINTREAU BERRY

CRANBERRY KISS

Heerlijke combinatie
van de lekkerste
whiskey met Russel &
Co Ginger Ale.

Lekker zachte
keelsmeerder met
PAGO apppelsap.

Smakelijke combinatie
van Cointreau en PAGO
Cranberrysap.

Combinatie van BOLS
vodka, perzik en
PAGO Cranberrysap.

Frisse doordrinker
van 43 met Sourcy
Rood en een citrus
twist.

Oerhollandse gin met
Russel & Co tonic.

7.50

7.00

7.00

7.50

7.00

7.50

LICOR BALON 43 DAMRAK GIN&TONIC

WIJNSPECIALS
WIJNEN PER FLES
DOMAINE LA NORIA
Villa Noria is een jong wijnbedrijf opgericht uit het niets door vier jongeren met een sterke wil en ambitie. Hun
voorouders, alle boeren en tuinders, maar in verschillende regio's van Frankrijk, hun enige erfenis linkt naar liefde
voor een zuiver gemaakte wijn. Mathilde Boulachin en Fabien Gross komen beide uit oude wijnmakers families uit de
Elzas en Champagne. De liefde en passie voor wijn delen ze nu in de Languedoc met hun bedrijf Pierre Chavin.
Innovatie in het biologisch wijnmaken, de processen eromheen en ook productie van alcoholvrije wijnen behoren tot
hun dagelijkse kost.

BIO villa noria grande prestige cabernet sauvignon 27.50
Gemaakt op vergelijkbare bodem als in Medoc is deze mooie, rijpe & iets zwoele Cabernet Sauvignon.
Deels traditioneel en deels gemaakt met de thermovinificatie wat een wijn oplevert met veel fruit en concentratie.
De rijping vind plaats in tanks en een gedeelte van de wijn krijgt 4 maanden houtrijping.

BIO Villa Noria Grande Prestige Sauvignon Blanc 27.50
Mooie rijpe Sauvignon Blanc met veel inhoud, mooie tonen van exotisch fruit, citrus en vanille.
De druiven worden op de juiste rijpheid geplukt waardoor een mooie volle concentratie aanwezig is.

BIO Villa Noria Grande Prestige Rosé 27.50
Spannende, rijke rosé gemaakt van Pinot noir 50%, Grenache (Noir, blanc, Gris) 50%. Verfijnd fruit als aardbei,
lichte kersen en zomerse bessen beheersen de geur en smaak waarin ook een lichte kruidigheid naar voren komt.

ÔPIA®
De naam vertegenwoordigt de vereniging van twee gepersonifieerde lichamen die de aarde en de lucht zijn. De
samensmelting van deze twee complementaire elementen symboliseert de levenscyclus: de wijn neemt zijn wortels en
put kracht uit de bodem van de voedende aarde en zijn takken stijgen op naar de hemel en vertegenwoordigen
daarmee de vereniging van deze twee elementen.

Opia Chardonnay 24.50
ÔPIA Chardonnay is een organische, alcoholvrije drank met een lichtgele tint en heldere groene tinten.
De neus onthult aroma's van acaciabloem en witte perzik in combinatie met een vleugje citrus en vanille.
De smaak is fris met een aangenaam vleugje zuurgraad en een zeer lange afdronk.

Opia Cabernet Sauvignon 24.50
ÔPIA Cabernet Sauvignon is een biologische, alcoholvrije drank met een diepe robijnrode tint.
De neus straalt de karakteristieke aroma's van de variëteit uit, zoals jammy fruit, zwarte bessen, morille-kers, vanille
en kruidnagel. De smaak wordt gedomineerd door fruitige aroma's en ondersteund door een stevige tanninestructuur.
De kruidige, gepeperde tonen geven het warmte en een lange, aanhoudende afdronk.

Opia Sparkling Chardonnay 25.50
ÔPIA Chardonnay is een sprankelend organisch alcoholvrije drank die wordt gekenmerkt door zijn delicate en zacht
aanhoudende bubbels. Het geeft een lichtgele tint en een glanzende zilveren kern. De neus wordt gedomineerd door
frisse, knapperige aroma's van witte bloemen, groene appel en witte peer die harmonieus combineren met citrusvruchten en boterachtige tonen. De romige mousse is zacht en heeft subtiele aroma's van citrusvruchten en een
uitzonderlijk frisse afdronk.

meer wijnen op de volgende pagina >>>

WIJNSPECIALS
CANTINA ORSOGNA
Binnen de Cantina Orsogna vormt Lunaria, eigendom van de familie Chiccitti, een eigen gezicht. Mooie zuivere wijnen met elk een eigen
verhaal. Cantina Orsogna is een coöperatie met ruim 600 partners in de Abruzzen. Getalenteerd wijnmaker is Camillo Zulli. Alle
geproduceerde wijnen komen uit het gebied dat 15 km van de Adriatische kust ligt vlak bij de 2e hoogste berg in de Apenijnen de
Majella. De wijngaarden liggen gemiddeld tussen de 300 en 450 meter hoogte.

BIOD. Lunaria Charisma Trebbiano d’Abruzzo (wit) 32.50
Trebbiano op een wel zeer fraaie wijze! Zachte frisse zuren en bitters, licht romig en
vol met geconcentreerde citrustonen. Biodynamisch gemaakt zonder toegevoegde gisten en ongeﬁlterd.

BIOD. Lunaria Civitas Pecorino (wit) 32.50
Gemaakt van minimaal 85% Pecorino aangevuld met Malvasia en Trebbiano, viniﬁcatie zonder toegevoegde gisten op rvs.
Mooie rijke wijn met rijp geel fruit, zachte concentratie en rijkheid aan inhoud en smaak.

BIOD. Lunaria LaBelle Malvasia (wit) 32.50
Volle, rijke witte wijn met tonen van rijp fruit zoals guave en perzik,
romige dikke smaak zonder overdaad maar met frisse zuren en een klein bittertje.

BIOD. Lunaria Ramoro Pinot Grigio Rosé (rosé) 32.50
Biodynamisch gemaakte Pinot Grigio die door licht schilcontact rosé is geworden.
De wijn is elegant met een ﬁjne, frisse en spannende afdronk.

BIOD. Lunaria Bucefalo (rood) 32.50
Rijpe pluk van de Montepulciano druiven, de strenge selectie van de druiven vind al plaats in de wijngaard, een deel van de druiven
worden gedroogd waardoor een hoog concentraat aan suikers en smaakstoffen. Geen toevoeging van gisten en viniﬁcatie op rvs. In de
geur maar ook in de smaak zwarte bessen en amandelen, mooie zachte licht zoetige smaak met een lichte kruidigheid.

BIOD. Lunaria Coste di Moro Montepulciano d’Abruzzo (rood) 32.50
De Montepulciano druiven worden op pergola wijze verbouwd, wijngaarden liggen op gemiddeld 300-450 hoogte. Tijdens de viniﬁcatie
hanteert men schilinweking voor een kleine 20-25 dagen waardoor een fraaie concentratie van fruit ontstaat. Deels krijgt de wijn
houtopvoeding.

BIOD. Lunaria Ruminat Primitivo (rood) 32.50
Rijke wijn met veel rijp zwart fruit in geur en smaak, naast het zwarte fruit (bessen/kersen)
ook een ﬁjne kruidenhint. Zwoele smaak met een fraai zacht zuurtje naast het rijke fruit.

WEINGUT CHRISTOFFEL
Weingut Christoffel is een familiebedrijf waar Mathias Christoffel als vierde generatie onlangs het bedrijf heeft overgenomen van zijn
vader. Het wijngoed aan de Moezel ligt in het kleine dorpje Kövenig, aan de voet van de ‘Mont Royal’ in de Ortsgemeinde Kröv. Het
schilderachtige landschap met zijn steile leisteenhellingen biedt niet alleen een prachtig vergezicht, maar ook het vooruitzicht voor een
lekker glas Riesling met zijn unieke mineraliteit. Met hart en passie voor de natuur en het cultuurlandschap van de Moezel wordt door
de familie Christoffel dagelijks hard gewerkt in de wijngaard en thuis in de kelder.

Christoffel riesling eleganz privat 24.50
In de geur leisteen, zuiver met in de smaak witte druiven, sappig met een fris zuurtje en mooie mineraligheid.

Christoffel pinot blanc/ weisserburgunder 24.50
Deze Duitse Pinot Blanc is vriendelijk, sappig, rond en loep zuiver.

Christoffel riesling/orange 24.50
Zeer bijzondere en smaakvolle wijn gemaakt op de Orange techniek.

Christoffel dornfelder rotwein feinherb 24.50
Wat zoetere, rode wijn met een rijke scharkering van sappig, rood fruit van besjes, kersen en aardbeitjes. Licht gekoeld drinken.

Christoffel dornfelder rotwein lieblich 24.50
Iets totaal anders als Franse of Spaanse rode wijnen. Zoete rode wijn, sappig met veel rood fruit. Licht gekoeld drinken.

#LEVERANCIERS
KRIKKE’S Vleesatelier
Alleen het beste vlees is goed genoeg. Ons vlees selecteren we in unieke samenwerking met Krikke’s Vleesatelier uit Grou. Dé ambachtelijk slager in Friesland met passie
voor het product, bereiding en herkomst. Voor zover mogelijk zijn dierenwelzijn en
reductie van foodmiles belangrijke factoren. Van Fries Roodbonte koeien tot Blank
Angus en graan gevoerd vee maken dat er een brede selectie is om het beste product
op deze kaart van Aan de Gracht te kunnen opnemen. Het Friese rundvlees is veelal
van dubbeldoel koeien die zowel melk leveren als (later) voor vlees zorgen. De juiste
selectie, behandeling en factor tijd zorgen voor een heerlijke smaakbeleving. Ook het
Dry agen (rijpen) van vlees is een specialiteit. Door het rijpen komen smaken nog
beter tot hun recht en krijgt het vlees een mooi karakter. Geniet van het product van
uw keuze.

ÛS HOF Groenten en fruit
Toen wij hier kwamen wonen, in 2003, kregen we bij onze woonboerderij ook
nog een weiland. Dat heeft in de loop der jaren vele bestemmingen gehad in
onze verbeelding. in 2013 kreeg het ook vorm: een moestuin. Aangezien wij
sterk begaan zijn met een duurzame toekomst voor onze kinderen en de
generaties die na ons komen ontwikkelde zich een plan voor het produceren van
groenten en fruit voor onze streek. En zie daar... Ús Hôf. Zogenaamde gildes
met fruitbomen, bessenstruiken, klimplanten, kruipende lagen en wortelgewassen, tot wel zeven lagen boven elkaar. Zo maak je de oogst per oppervlakte
groter en diverser, kunnen de gewassen elkaar beschermen voor plagen en
ziektes en het ziet er ook nog mooi uit. Ten minste, als je van aangeharkte
perkjes houdt is het even wennen... Hier staan wij minimaal 2 maal keer per
week onze gewassen te oogsten of vaker indien nodig, ’s morgens geoogst en ’s
avonds geserveerd.

HANOS VIS “Hollands Versch”
Onze groothandel Hanos leverd ons dagelijks vers gevangen vis van eigen schepen.
Deze drie schepen zijn speciaal geselecteerd door Hanos omdat zij kunnen
garanderen dat er enkel duurzaam gevangen en op verantwoorde vis geleverd
wordt. Wij kunnen via de speciale website dagelijks zien waar deze schepen zich
bevinden en kunnen zo aan u, onze gsts de belofte doen dat wij er alles aan doen
om zo duurzaam mogelijk met de natuur om te gaan.
Door de verschillende visserij methode is er minimale bijvangst, lage Co2 uitstoot
en minimale verstoring van de bodem.

