class by the glass
wit
Javier Sanz ‘Rey Santo’ 2021

7/35

D.O. Rueda | 85% Verdejo, 15% Macabeu
Direct in de smaak, nerveus, krokant sappig zuur en voldoende vulling.
Ideale begeleider bij schaal- en schelpdieren, koude visbereidingen,
salades en begeleider voor asperges.

Pievalta Verdicchio Classico Superiore 2020

7,5/38

Pievalta | 100% Verdicchio

we’re sorry
for what you said
when you were

Een biodynamische wijn uit Marche met een frisse citrustoets en ook
abrikozen, venkel en salie.

Vernaccia di San Gimignano 2021

7,5/38

La Lastra | 100% Vernaccia
Klassieker uit Toscane. De terroir bestaat vooral uit klei en leisteen
waardoor de wijnen een typische mineraliteit hebben. Een biologische
Vernaccia met frisse, krokante zuurtjes. Combineert prima met lichte
voorgerechtjes en allerhande salades.

Toni Jost - Devon S - Riesling trocken 2020

8/40

HNGRY
kant-en-klare maaltijdbox

Toni Jost | Riesling
Minerale riesling van Devonleisteen (300 mio jaar oud). De geologie
maakt deze wijn een ideale begeleider van vissen uit de Noordzee,
schaal- en schelpdieren en wit vlees (kalf, varken).

Roero Arneis DOCG 2021

8/40

Lodali | 100% Arneis

Ontdek alles over onze kant-en-klare maaltijdbox en geniet nu
ook wekelijks van onze heerlijke gerechten bij jou thuis!

Arneis komt voornamelijk uit Piëmont. Aroma’s van amandel, groene
appel, peer en meloen. Tussen een Sauvignon blanc en een Viognier.

Soalheiro Granit 2021

Elke zaterdag en maandag(avond) GRATIS
8/40

aan huis geleverd in héél Vlaanderen & Brussel!

Soalheiro | 100% Alvarinho
De druiven voor deze cuvée van Soalheiro zijn afkomstig van hoger
gelegen percelen. Vanaf die hoogte rijpen de druiven opvallend trager en
kan je wijnen produceren met een zeer mooie zuurgraad die bovendien
zeer mineralig proeven.

Famille Paquet – Le Mont 2018

8,5/42

www. h n gry. be

Bourgogne | Macon-Solutré-Pouilly | 100% Chardonnay
De Chardonnay-vrucht is hier zeer fijn, lineair en precies met aroma’s van
gele appels en Williams-peren.

rosé
Collefrisio Rosato 2021
Collefrisio | 100% Montepulciano d’Abruzzo
Een frisse rosé die naar rood fruit proeft.

wifi
7/35

Condacum-Bezoeker
Paswoord: condacum2530

menukaart

voor bij het aperitief

hoofdgerechten

class by the glass

Oesters ‘Creuses’ natuur (prijs/stuk)

4

Belgisch stoofvlees ‘De Koninck’ met frietjes en witloofsla

26

Oesters ‘Creuses’ met zure roomparel,

5

Op vel gebakken kipfilet ‘la belle flamande’ met

28

prei-olie en shizo-azijn (prijs/stuk)
Huisgemaakte parmezaanballetjes (veggie)

8

Bitterballen met Stropkes mosterd

12

BBQ Brown Sugar kipsaté met limoen & jalapenozout

10

Trio van groentedips met Turks brood (veggie)

10

Scampi tempura met srirachamayonaise

12

Garnaalballetjes met groene kruidentartaar

14

Viëtnamese nems, dipsaus van sriracha, sweetchili en munt

12

San Daniele ham, kamille-honing & hazelnoot

15

Mixed tapa (2 of 4 pers)

rood

gekarameliseerde wortel, appel-ciderdressing en kroketjes

18/32

De ‘Wintertuin’ - variatie van groenten en texturen

22

uit onze moestuin (veggie - vegan)
Kalfsfricassee met kalfsgehaktballetjes, champignons,

26

Huisgemaakte garnaalkroketten met gefrituurde

14/23

peterselie en een limoen-mayonaise
Zacht gegaard kalfsvlees met tonijnsaus, appelkappers

33
45

Kabeljauwhaasje met lauwe aardappelsalade, dillekruid,

35

Noordzeetong in boter gebakken met kropsla en frietjes

49

In zoutkorst gegaarde zeebaars aan tafel gefileerd met

79

supplement texturen van Parmezaan
supplement seizoenstruffel

Toast gerookte zalm met zure room, gesnipperde ui
en fijngehakte peterselie
Bladerdeeggebakje met ‘Lardi Di Colonnata’, gestoofde

23

champignons en crème van aardpeer (kan veggie - vegan)
Sashimi ‘Catch of the Day’ met gepekelde gember,

8/40

Fijne, vruchtige pinot noir die ook gekoeld kan geserveerd worden bij
sappige vleesbereidingen.

Chateau Valcombe, Epicure Rouge 2017

8/40

fruit. De wijngaarden zijn gelegen op de zuidelijke flanken van de Mont

25

tomaat-oregano en Pecorino kaas
Ravioli van geitenkaas en honing met geroosterde
Verse fettucine à la minute afgewerkt in Parmezaanse kaas
supplement pancetta

Meandro 2020

8,5/42

Quinta do Vale Meao | Touriga Nacional, Touriga Franca e.a.

23

Meandro is een Douro die u niet mag missen. Quinta do Vale Meao is
absolute top in Portugal en zelfs met hun ‘kleine’ Meandro laten ze hun

butternut, krokante salie en bruine botersaus (veggie)

supplement seizoenstruffel

22
6
14

vakmanschap en de bijzondere kwaliteiten van hun wijngaarden heel
duidelijk zien.

Cerchiaia 2019 Chianti Riserva DOCG

9/45

Castelfalfi | Sangiovese - Colorino

21

d e s s e rt e n

wasabi en sojasaus

Ruber 2019

Ventoux.

Mafaldine pasta met ragout van lamsschouder,

22

materie zonder plomp te zijn. Schitterend bij rood, gegrild vlees of een

Karaktervolle en rijke wijn met natuurlijke en frisse smaken, boordevol rijp

18
4
14

Kenmerkt zich door massa’s zwart fruit in de neus en heeft een mooie

Mont Ventoux | 60% Grenache, 25% Carignan, 15% Syrah

20

bieslook en ovengegaarde zoete puntpaprika

Feudo Croce | 100% Primitivo

Nelles (Ahr) | Pinot Noir

pa s ta

Fijngesneden rundsvlees met salsa van pijnboompitten,

7,5/38

bordje pasta.

een moestuingebonden garnituur (per 2 personen)

en rozemarijn-limoen olie

Noir als Syrah.

Primitivo del Salento 2020

en keuze uit peper, béarnaise of gebakken champignons

venkel, mosterdzaad en dijonaisesaus

voorgerechten

Het werk gebeurt in de wijngaard met autochtone cépages en respect
voor natuur en klimatologische bubbel. Geeft je smaken van zowel Pinot

9

Belgisch witblauw op BBQ gegrild met kropsla, frietjes

Chateaubriand
Filet pur

7/35

D.O. Bierzo | 100% Mencia

zilveruitjes in roomsaus en frietjes of kroketjes
supplement kalfszwezerik

Castro de Valtuille ‘Mencia Joven’ by Raul Pérez 2020

De Colorino maakt Chianti wat ronder en zachter. We proeven klein rood
fruit en wat florale toetsen.

lunchmenu

(ma -

vr)

Dame blanche met chocoladesaus en slagroom apart

13

Moelleux met ‘dulce de leche’ ijs en witte chocolade

13

Voorgerecht lunchsuggestie

18

Sabayon met versgedraaid vanilleijs

14

Hoofdgerecht lunchsuggestie

26

Meringue glacée met frambozencoulis

14

Lunch ‘Combo’ (voor- en hoofdgerecht) lunchsuggestie

38

Kaasbordje ‘Van Tricht’ met rozijnentoast

17

allergenen
Graag houden onze chefs rekening met allergenen of voedselintoleranties. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de gekozen gerechten en producten. Vraag
gerust meer informatie bij onze kelners.

