VINS BLANCS

VINS ROUGES

Soo French Bestheim, Riesling,
Pinot Blanc & Pinot Gris
5,50/27,50

Fontanet, Pays d’Oc,
Les Terrasses 4,50/22,00

Fontanet, Pays d’Oc,
Les Terrasses 4,50/22,00

Domaine Coudoulet,
Pays d’Oc, Pinot Noir
5,75/28,75

Droog, bloemig aroma met hint van citrus
en witte bloemen.

Heerlijke verfrissende droge witte wijn
met vers geel fruit in de neus en een
levendige, sappige smaak met lengte.
100% Grenache Blanc.

Domaine Coudoulet,
Pays d’Oc, Viognier
5,75/28,75

Aromatische, droge witte wijn met nuances
van appel en perzik. Rond en evenwichtig
van smaak, met een geurige afdronk.

Domaine du Fraisse
Touraine, Sauvignon Blanc,
Loire 5,50/27,50

Frisdroge witte wijn met een aangenaam aroma
van groene appel en licht buxus. Friszuur,
sappig en eindigt met een ronde afdronk.

L’Arjolle Côtes de Thongue
Equilibre, Chardonnay
5,75/28,75

Een chardonnay met een zeer herkenbaar en
zuiver aroma van groene appeltjes, boter en
licht eiken. De smaak is vol en krachtig, met
een fris droge en aromatische afdronk.

VINS ROSÉS

Heerlijk sappig en doordrinkbaar, maar
heeft ook een licht pittige finale. Gemaakt van
cinsault-, grenache-, carignan- en syrahdruiven.

Lichte robijnrode kleur. De geur is verfijnd
met aroma’s van rijpe kers, bosaardbei en
lichte toast. De aanzet is vol, sappig en
mooi fruitig. Licht kruidig met zachte tannine
in de afdronk.

Château Cap Saint Martin,
Blaye Côtes de Bordeaux
5,50/27,50

Volrode Bordeaux met een kruidig, licht
gerijpt aroma. Gemaakt van 97% Merlot,
3% Cabernet Sauvignon.

Les Amis de la Bouïssière,
Rhône 7,50/37,50

Robijnrode wijn met een  verfijnde, fruitige geur
van pruim, zwarte bes en specerijen  (peper,
tijm). Vol en hartig met rijp donker fruit,
stevige tannine  en een evenwichtige frisheid.
Elegante finale met lauriertoets. 54% Merlot,
36% Syrah, 10%  Grenache.

BUBBELS

Piccolo mousserend 6,95

Heerlijk soepel en zacht van smaak, met
veel geurig rood fruit in de afdronk.

Fontanet, Pays d’Oc,
Les Terrasses 4,50/22,00

Crémant de Bourgogne,
fles 0.75l. 32,50

Olivier Sumeire Côtes
de Provence, Cabaret Rosé
6,50/32,50

Champagne Agrapart, 7 Crus
Brut, fles 0.75l. 60,00

Fraaie roze getinte wijn met fris en vers
rood fruit in de geur.

Bleekroze van tint en sappig en fruitig van
geur, met aroma’s van lichte kruiden en klein
rood fruit. De zacht droge smaak is geurig
en evenwichtig, met een frisse afdronk.

De mousse is zeer fijn en zacht, de geur licht
fruitig en verfijnd. De smaak is door de rijping
van drie jaar opvallend zacht droog en elegant.

Een fraaie, verfijnd mousserende champagne.
De delicate, licht gerijpte geur harmonieert
perfect met de droge en zachte smaak.

BORRELPLANKJES
Wij hebben ook glutenvrij brood (+1,-)

Plateau fromage 9,95

een selectie van Franse en
Nederlandse kaasjes met landbrood

Plateau charcuterie 9,95
fijne vleeswaren met cornichons
en landbrood

Plateau mixte 9,95

een selectie van kaas en vleeswaren
met cornichons en landbrood

Blikje
sardientjes
8,95
Portion d’olives 3,75
Mini croques 5,95
8 stuks

3,75

met olijfolie, boerenboter en citroenpeper

Le Borrelplank 17,95

een mix van onze Franse borrelhapjes
voor 2 personen

BIÈRES
Kronenbourg 1664 2,90
blond of wit bier

Crooked Spider 3,75/4,95
ambachtelijke bieren van een Wassenaarse
brouwer

Bière 0% 2,80

Kom ook eens langs
op onze gezellige
vrijdagmiddagborrel!
Elke vrijdagavond
steak beurre d’anchois
& pommes roseval!

SPIRITUEUX

met landbrood
en boerenboter

Plankje brood

LE BISTRO

Apérol spritz 6,95
Gin & Tonic 6,95
Port 4,20
Sherry 4,20
Likeurtje 5,00
SooFrench is ook af
te huren voor een
LUNCH, BORREL of DINER.
Catering is uiteraard
ook mogelijk.
Vraag ons om
meer informatie.

HIGH TEA/WINE
High Tea vanaf 19,75

Vanaf 2 pers. - alleen op reservering.
Vraag ons om meer informatie

High Wine vanaf 23,50

Vanaf 2 pers. Vraag ons om meer informatie

