
                        

BESTELLEN graag uiterlijk 13 december bij Jitske via email jjzitman@gmail.com of whatsapp 06-24 60 22 96  

UITLEVEREN op de Hyacinthweg 71 of bezorgen na afspraak  
Wildernisvlees, Bosvarkentjesvlees, verse eendenproducten en natuurlijk de beste wijnen: www.wijnkoperijvandenhoogen.nl 

 

Haal de gezelligheid in huis tijdens de donkere dagen voor Kerst. Deze maand slaat het borreluur extra vroeg 

met deze onweerstaanbare lekkernijen. Voor wijnadvies kijk op de pagina hieronder. 

 

 

Gerookte zalm uit verantwoorde bassinkwekerijen in de open 

oceaan, pal buiten de Noorse fjorden. 

         Keluga Amour, romig met nootachtige tonen.

 

Getrancheerde excellente zalm                250gr  €15 

Coeur de saumon – heel                          ca 500gr      €32,50* 

Coeur de saumon – half                    ca 250gr      €16,25* 

Kaviaar         10gr  €17,50 

Kaviaar                                                             30gr       €42,50 

Kaviaar            -met parelmoeren lepeltje-    30gr       €45 

Kreeftenbisque                 -diepvries-              500ml   €8,95 

Noordzeekrabbisque       -diepvries-  500ml  €9,95  

Bourgondische slakjes     -diepvries-          dozijn   €6,50 

Oesters – Umami     dozijn   €22 

Oesters – Gillardeau                dozijn   €27 

De zalmproducten worden vers gevacumeerd en gekoeld geleverd.  

In de ijskast 3 weken houdbaar, tenminste 6 maanden in de vriezer. 

*indicatief, eindprijs op basis van reële gewicht 

 

 

Heerlijke bisque van sterchef  

Marcel van der Kleijn. 
 

 

Bourgondische slakjes,  

zo uit de oven.  

 

Verse oesters per dozijn, 

Umami of Gillardeau. 
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Mousserend                   

 

Blanquette de Limoux Tradition Brut (Antech)        €12 

Crémant de Limoux Brut (Antech)                   €12,50 

Champagne Remy-Collard Cuvée Prestige  -375ml-     €18,50 

Blanc de Blancs ‘821’ Brut Nature 2019 (Chablis!)      €25 

Champagne Collard-Chardelle Cuvée Prestige Brut            €33,50 

Champagne Collard-Chardelle Blanc de Blancs ‘Cuvée Or Blanc’         €42,50 

Champagne Bollinger Special Cuvée Brut           €49,50 

 

 

      

 

 

 
 
 
Wit  
  
Chardonnay 2019 (Maison Antech)           €7,75 
Chardonnay 2019 (Abbotts & Delauney)         €12    €10 

Albariño 2020 - Rías Baixas (Pazo da Bouciña)   €12 
Furmint 2020 - Hongarije (Disznókö)  -met caviar!-  €12  
Picpoul de Pinet 2019  (Équilibristes)      €13,50 
Mâcon-Davayé 2019 (Domaine de la Croix)   €14,95 
Albariño Ledes 2017 (Casa de Monte Pío)   €15,50 
Txakoli 2019 - Golf van Biskaje (Itsasmendi)        €18 
Muscadet ‘Château Thébaud’ 2018 - Loire (Lieubeau) €19 
Albariño 2018 - Sonoma USA (Marimar Torres)      €28,50 
Wehlener Sonnenuhr Kabinett 2019 (J.J. Prüm)    €38 
Meursault ‘Les Tillets’ 2019 (Raymond Dupont-Fahn)      €45  
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