Huiswijnen Bodega Norton

Rode wijnen

Per glas: € 4,10
Per fles: € 22,00

Grand Selection Merlot, Lapostolle, Rapel Valley, Chili - € 36,50
per fles
Druiven: Merlot, Malbec, Syrah & Petit Verdot.
Deze volle wijn barst van rijk, geconcentreerd en rijp rood fruit,
zoete kruiden, rozemarijn en kruiden uit de Provence. Goed
gestructureerde smaak met elegante zijdezachte tannines.

Wit droog
Finca la Colonia Chardonnay
Zeer aantrekkelijke geur van vers exotisch fruit met citrusvrucht
en groene appels met een mooie zuurgraad.
Rosé
Finca la Colonia Merlot
Veel fris rood fruit in de geur. De smaak heeft een verfrissende
entree, intens fruitige kracht en een zachte delicate finale.
Rood
Finca La Colonia Merlot
Vol met in de neus diverse fruitaroma’s van kersen en bramen,
naast viooltjes en euca- lyptus. Sappige en elegante smaak.
Wit zoet
Culemborg Moscato
Heldere gele kleur met een gouden tint. In de geur aroma’s van
rijp tropisch fruit met muskaatachtige tonen. Verrukkelijke zoete
en frisse smaak met een aangename aanhoudende afdronk.
Mineraalwater - € 6,25 per fles
Aqua panna en S. Pellegrino
Mousserende wijn
Cosecha Especial Extra Brut, Bodega Norton, Mendoza,
Argentinië - € 37,50 per fles
Druif: Chardonnay Elegante. Fluweelzachte smaak met heerlijke
belletjes. Mooi in balans met intense aroma’s en een delicate
structuur.

Crianza, Beronia, D.O.Ca. Rioja, Rioja, Spanje - € 35,50 per fles
Druiven: Tempranillo, Garnacha & Mazuelo.
Goed gestructureerd met de juiste balans tussen het fruit en
de tonen van de lagering in houten vaten. In de geur en smaak
fruitige aroma’s van frambozen, moerbeien en kersen, naast een
vleug vanille, zoethout, geroosterd brood en specerijen.
Pinot Noir, Olivier Leflaive, A.C. Bourgogne, Bourgogne,
Frankrijk - € 33,50 per fles
Door de bodem van klei en kalksteen krijgt deze wijn een echt
Bourgondisch karakter. De typische kleur wordt gecombineerd
met een zachte, sappige smaak die ook rond en fris van karakter
is. In de afdronk zachte tannines.
Privada, Bodega Norton, Mendoza, Argentinië - € 39,95 per fles
Druiven: Malbec, Merlot & Cabernet Sauvignon.
Het bouquet heeft complexe aroma’s van rijpe zwarte en blauwe
bessen, kersen, koffie en tabak. Ronde, krachtige en volle smaak
met mooi gebalanceerde en gerijpte tannines en een elegante
en lange afdronk.

Groepen
Voor groepen vanaf 20 personen zijn wij geopend op maandag
avond op aanvraag.

Prosecco - € 5,50 per glas

Witte wijnen
1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvée, Boschendal, Franschhoek,
Zuid-Afrika
€ 38,50 per fles
Druiven: Sauvignon Blanc & Semillon. In de geur kruiden,
tropisch fruit, citroen en groene vijgen die leiden naar een
romige, harmonieuze smaak.
Chardonnay Reserva, Bodega Norton, Mendoza, Argentinië
€ 38,50 per fles
Elegante, complexe geur van rijp citrusfruit, mineralen en vanille,
gevolgd door een zachte, volle, licht kruidige smaak.
Grand Selection Semillon, Lapostolle, Central Valley, Chili
€ 31,00 per fles
Subtiele neus met witte bloemen, peer en zoete kruiden.
Aantrekkelijke, rijke en geconcentreerde smaak met frisse zuren.
Masi Modello delle Venezie Pinot Grigio, Veneto, Italië
€ 29,50 per fles
Heldere strogele kleur. Uitnodigend fris bouquet met aroma’s
van perzik en peer. Aantrekkelijke verfrissende smaak met
groene appels, rijpe peren en wat amandelen, gevolgd door een
lange, droge afdronk met wat mineralen.

Wij hebben een uniek totaal concept onder één dak:
Heerlijk onbeperkt genieten bij Tot Zo! Eten en Drinken.
Authentiek Indonesisch eten bij Tot Zo! Indonesia.
Shoppen volgens de laatste Trends bij Rêveries.

Openingstijden Tot Zo! Eten & Drinken
Maandag: 11.00 - 17.00
Dinsdag t/m Zaterdag: 10.00 - .....
Zondag: 10.30 - .....
(21.30 uur is de sluitingstijd van de keuken)

Tot Zo! gaat met de tijd mee!
Onbeperkt genieten voor een vaste prijs.
Een wandeling door de menukaart van gerechten
over de hele wereld.
Prijs €29,50 p.p.*
Haastmenu: 2 gangen voor €17,50 p.p.*
Vraag naar ons kindermenu tot 12 jaar
Keuken geopend tot 21:30 uur
Dieet/allergiën kunt u doorgeven aan onze medewerkers.
Per gang kunt u 1 gerecht kiezen.
Eet smakelijk!
*Prijs excl. dranken

Like Tot Zo! Eten & Drinken
&
Rêveries Mode en Sieraden op Facebook

Tomatensoep
huisgemaakt

Kipschnitzel
met stroganoffsaus

Broccolisoep
huisgemaakt

Krokante geitenkaas burger
broodje met sla, komkommer, tomaat, ui en balsamico dressing

Coquilles
omringd met ontbijtspek

Dagelijks vers gemaakte sushi
met wakamé, sojasaus en wasabi

Runder carpaccio
pijnboompitten, croûtons, sla, pesto en Parmezaanse kaas

Zeebaars op de huid gebakken
op een bedje van paksoy met een saus van garnaaltjes

Kaaskroketjes
met dragonmayonaise en spinazie

Kalfsrollade
met rode wijnjus, tuinbonen, spekjes en aardappelchips

Empanada
met pulled chicken, tomatensalsa en guacamole

Zalmfilet op de huid gebakken
met kousenband, mais, champignons en ponzusaus

Loempia
gevuld met pekingeend geserveerd met chilisaus

Kabeljauw
met gekarameliseerde peen, hete bliksem en champignonjus

Gebakken lemper
kleefrijst gevuld met kip, Indische lekkernij

Gamba’s
in Thaise curry

Biefstuk uit de pan
met eigen pikantejus en aardappelgarnituur

Gebakken slibtong
a la meunière

Poké-bowl
met verse tonijn, rode kool, winterpeen, bosui, taugé, avocado,
sushi rijst, sesamdressing en sesamzaadjes (kan ook vegatarisch)

Groententuin
met roomkaas en roggebrood

Spaghetti bolognese
kan ook vegatarisch
Picanya
runderlendeplakjes met aardappelpuree en gegrilde courgette
Mini kaasfondue
wortel, komkommer en brood
Eendenborst
met sinaasappel teriyaki saus
Pekingeend
met pannenkoekjes, hoisinsaus, komkommer, prei en taugé
Gevulde tortilla’s
met gehakt, chillibonen, avocado, tomatensalsa en crème fraîche
(kan ook vegatarisch)
Spareribs
licht pikant gemarineerd
Yakiniku
biefreepjes met oosterse groenten
Buffalo chicken
met BBQ saus
Cheeseburger TotZo!
broodje met cheddar, gefrituurde uienringen, tomaat en sla
Kipsaté
met sambalgoreng boontjes, kroepoek en atjar ketimoen

Cocktails

€6,50
Disaronno Sour
Disaronno, citroensap en suikersiroop

Aperol Spritz
Aperol met prosecco

Mojito
Rum, limoen, munt, rietsuiker en soda water

Gin & Tonic
Greenall’s gin, tonic en limoen

TotZo! Huis Cocktail
Prosecco, limoncello, stukjes verse munt en een
schijfje limoen

Oreo Cocktail
een non-alcoholische cocktail

Avocadodip
Met een gepocheerd eitje, hollandaisesaus en tortillachips
Avocadopancake
met gerookte zalm en creme fraîche
Koe Loe Kai
Chinees gerecht met kip, geserveerd met rijst

Warme dranken

Nagerechten

Koffie / Espresso / Thee
Verse muntthee
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Irish, French, Spanish, Italien of DOM coffee

Vanille crème brûlée
huisgemaakt en framboos mouse

Alcoholische dranken

Varkenshaasmedaillon
met katenspek en champignonsaus

Cheesecake
huisgemaakt met rood fruit, portsiroop en basilicum
Tiramisu
huisgemaakt
Dame Blanche
Bostuin
sponscake met bosfruit en chocolade
Tartelette
met citroenmerinque
American pancake
met vers fruit, slagroom en maple syrup

€ 2,40
€ 2,85
€ 2,50
€ 2,70
€ 2,95
€ 6,50

Tapbier, vaasje
Seizoenbier van de tap
Maltbier
Palm van de tap
Diverse whiskey’s
Martini rood of wit
Bacardi
Port / Sherry medium of sec.
Campari
Gin
Jenever / Vieux / Jagermeister
Cognac V.S
Cognac V.S.O.P
Wodka

€ 2,60
€ 3,75
€ 3,00
€ 3,50
v.a. € 4,50
€ 3,75
€ 4,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,50
€ 3,75
€ 4,50
€ 5,50
€ 4,50

Frisdranken				

v.a.€ 2,60

