ANTIPASTI
• Groene olijven°= 5,50
• Salumi° 9,00

assortiment van dungesneden
vleeswaren

• Antipasti vari°+= 18,50

assortiment van vlees-, vis- en vegetarische
gerechtjes naar aanbod van de dag

• Arancini met peterselie-citroenolie + 8,00
• Zuurdesembrood met kruidenricotta
en pesto van het seizoen+° 6,50

• Rauwe groenten met bagna càuda°+= 5,75
• Rozemarijnfrites met mayonaise += 6,00

VOORGERECHTEN
lunch én diner

• Salade uit de tuin°= 9,50
• Geroosterde seizoensgroenten met

olijfolie, knoflook en citroen°= 11,00

• Soep van het seizoen 9,00
• Geroerbakte schelpen met venkel,

witte wijn en zwarte peper° 13,50

• Geroosterd buikspek met kweepeer uit de tuin,
sinaasappel en tijm° 11,50

• Tomatensoep met crème fraîche°+= 7,50

VOORAL VOOR DE LUNCH
• Quiche van geroosterde kool met geitenkaas
en gekaramelliseerde ui+ 14,00

• Zuurdesemtoast met knolselderij, gemarineerde peer,
walnoot en Achelse Blauwe +° 12,50

• Salade van geroosterde biet met geitenkaas
en walnoot°+ 14,25

Het grootste deel van onze ingrediënten is biologisch:
• Groenten uit onze moestuinen en van boerderij Landzicht.
• V lees van biologische slagerij de Groene weg.
• MSC gecertificeerde vis van Zeevishandel Schmidt.

• Gegrild zuurdesembrood met kip, salade uit
de tuin en hazelnoot° 14,25

• Zuurdesembrood met gerookte zalm, citroen,
mierikswortel en salade° 14,75

• Garnalenkroketjes met mayonaise 13,75

PASTA, GNOCCHI, RISOTTO
• Citroenrisotto met zwarte peper een pecorino°+= 14,50
• Penne met tomatensaus en parmezaan, klein+°= 10,50
• Penne met tomatensaus en parmezaan+°=13,75
• Ravioli met ricotta, bottarga en gestoofde
winterprei+ 14,00

UIT DE HOUTOVEN
• Halve kreeft met rozemarijnfrites
en salade uit de tuin° 37,50

• Pizza met huisgemaakte zuurkool,
pancetta en gruyere 14,50

• Pizza met tomaat en fior di latte + 12,75
• Pizza met geroosterde seizoensgroenten
en gremolata= 13,75

HOOFDGERECHTEN
• Gekonfijte eendenbout met puy linzen,
geroosterde pastinaak en tijm° 23,00

• Vissoep van Noordzeevis met aardappeltjes,
venkel en olijfolie° 24,00

• Stamppotje met geroosterde wintergroenten,
ingelegde kool en mosterd°= 20,00

• Gegrilde vangst van de dag met geroosterde

seizoensgroenten en tijmaardappeltjes° 25,00

• Steak (Hereford) met seizoensgroenten
en rozemarijnfrites° 26,50
= : veganistisch
+ : vegetarisch

= : op verzoek veganistisch
+ : op verzoek vegetarisch

° : glutenvrij

° : op verzoek glutenvrij

NAGERECHTEN
• Sgroppino°= 8,00
• Stoofpeertjes met laurier-roomijs en walnoot°+ 8,00
• Kaasbordje met een selectie

van Nederlandse en Belgische kazen:
Le Bailli, Witte Merlijn, Achelse Blauwe en
Boeren Goudse Opleg° 12,00

• Coupe ijs, per bol°= 3,25
Informeer naar de extra smaken, onder andere
gemaakt van fruit van het seizoen.

TAART
• Chocoladetaart°+ 5,25
• Limoen-citroentaart+ 5,25
• Cheesecake + 5,50
• Fruittaart van het seizoen+ 4,75
• Worteltaart+ 4,25

ZOETIGHEDEN
• Koekjes: havermout-cranberry+, chocolate chip+,
citroen-tijm=, cantuccino+ 1,75

• Twee scones met jam en clotted cream+ 7,00
• Uitgebreide afternoon tea per persoon°+ 25,00

scones met clotted cream en jam, zoete en hartige hapjes
uit onze eigen bakkerij, verschillende taartjes en belegde
zuurdesemboterhammetjes van het seizoen
Dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur

• Brownie + 4,00
• Polentacake°+ 4,00

KOFFIE
• Filterkoffie 3,00
• Koffie: long black 3,50
• Espresso 3,00
• Espresso Macchiato 3,50
• Cortado 3,50
• Cappuccino 4,00
• Latte 4,50
• Flat white 4,50
• IJskoffie 4,25
• Decafé 3,50
• Extra shot espresso + 0,50
• Havermelk + 0,00
Espressokoffie : Brazilië, Juquinha, natural
Filterkoffie
: P eru, El Palto, washed
Decafé
: Brazilië, Fruitas Proibidas, natural

THEE
• China Golden Yunnan 3,50
• Se Chung Oolong 3,50
• Traditional Earl Grey 3,50
• China Supreme Rose 3,50
• Rooibos 3,50
• Japan Green Sencha 3,50
• Verveine 3,50
• Verse munt 4,00
• Verse gember met citroen en tijm 4,00
• Alle thee ook per pot 0,8 l 9,50

SAP
• Verse sinaasappel 4,50
• Verse biet, sinaasappel, gember, citroen 5,25
• Verse wortel, gember, appel
en sinaasappel 5,25

• Tomaten 3,50
• Cranberry 4,00
• Appel 3,50
• Peer 3,50

WATER, FRIS & ZUIVEL
• Water van de tap

Plat of bruisend per 0,5 liter 3,00 per liter 4,00
gefilterd en gekoeld

• Limonadesiroop van citroen

met plat of bruisend water 3,00
Informeer naar de siroop van het seizoen.

• IJsthee van Earl Grey en citroen 3,25
• Fever Tree tonic 4,25
• Crodino 4,00
• Coca cola (zero), Fanta, Lipton Ice tea 3,50
• Chocolademelk 3,50
• Warme chocolademelk 3,75
• Slagroom + 0,50
• Melk 3,25
• Karnemelk 3,25
• Havermelk 3,25

BIER
Van de tap
•Gulpener ‘Pilsner’ 5,0% fluitje 4,00 vaasje 4,25
toegankelijk, zacht hoppig

• Gulpener ‘UR-pilsner’ 5,0% fluitje 4,25 vaasje 4,50
fris met een pittige, lichtbittere twist

• Zelfgemaakte Radler 2,0% 4,50

Gulpener van de tap met eigen citroensiroop

• Texels ‘Skiller Wit’, Witbier 5,0% 4,75

vol en romig met een hint van citrus en kruiden

Wit & Weizen
• Vet & Lazy ‘Sweet Baby Jesus’, Weizen 5,6% 6,50
• Oersoep ’Freewheel’, Witbier 5,0% 6,75

Blond & Tripel
• Big Belly ‘LouLou’, Blond met honing 6,0% 5,75
• Baxbier ‘Abbey Rave’, Tripel 8,7% 6,50

IPA
• Kaapse Brouwers ‘Kaapse Karel’, IPA 4,9%
glutenvrij 5,75

• Baxbier ‘Kon Minder’, Citra Pale Ale 5,5% 6,25
• Oersoep ‘Hopfather’, IPA 6,0% 6,75

Saison, Wild & Porter
• Nevel ‘Purper’, wild zuurbier met lavendel en

aroniabes 4,5% - 37,5 cl. Leuk om te delen 14,00

• Baxbier ‘Koud Vuur’, Smoked Porter 6,5% 6,50
• Kromme Haring ‘Les Perles du Homard’,
Saison forte 8,0% 6,50

Alcoholvrij en alcoholarm
• Oersoep ‘Señor Mango’, Radler 0,0% 5,50
• Oersoep ‘Dodgeball’, IPA 0,3% 5,75
• ROTT. Brouwers ‘ROTT. Ride’, IPA 0,3% 5,75

CIDER
• Abavas medium cider glas 5,75 fles 31,00
fris, fruitig, citrus, lichte hop

WIJN
Huiswijn

GL AS

FLES

• Altugnac ‘Pilotis blanc’,

5,25

26,50

• Michaud ‘Gris des Faitiaux’, rosé,

5,25

26,50

• Altugnac ‘Pilotis rouge’,

5,25

26,50

GL AS

FLES

• Can Suriol ‘Castell de Soterra’, cava,

7,50

41,00

• Etienne Fort ‘Crémant de Limoux’,

8,00

44,00

mauzac/chardonnay, Languedoc
kruidig, fris, perzik		
pinot noir/pinot gris, Touraine
rood fruit, sappig, abrikoos

merlot/cabernet franc, Languedoc
soepel rood fruit

Mousserend
macabeo/xarel-lo, Penedès, brut nature
droog, zuiver, verfrissend
chardonnay, Limoux, brut nature
complex, rijpe appel, peer

• Champagne De Sousa ‘Tradition’, 		 65,00
chardonnay/pinot noir, Champagne, brut
fijne mousse, citrus, rijp fruit, honing

Wit

GL AS

FLES

• Michaud, sauvignon, Touraine

6,00

32,50

• Reis ‘Spätlese trocken’, riesling, Moezel

6,00

32,50

• Georg Lingenfelder ‘Concubine Weiss’,

7,00

37,50

fris, aromatisch, perzik, groene appel
zachtdroog, sappig, appel, citrus

riesling/sylvaner, Pfal, 1 liter
perzik, abrikoos, kruidig maar verfrissend
natuurwijn

• Neumeyer, grüner veltliner, Traisental		 38,50
vol wit fruit, groene appel, citrus

• Jacouton ‘Granit’, viognier, Noord-Rhône 7,75

42,00

bloemig, wit fruit, abrikoos, houtrijping

• Visintini, malvasia, Friuli		 38,50
warme specerijen, rijp geel fruit, vol, zacht

• Lavernette ‘Bourgogne blanc’, 		 42,50
chardonnay, Bourgogne
rijpe appel, meloen, romig, vol, vettig, houtrijping

Orange

FLES

• Klur ‘Tête en l’air’, riesling/pinot noir/		 45,00
muscat/gewürztraminer, Elzas
aromatisch, bloemen, sinaasappelschil, lychee
natuurwijn

Rood

GL AS

FLES

• Vinas Mora ‘Andreis’, babiç, Dalmatië		 45,00
kersen, specerijen, elegant
natuurwijn

• Michaud ‘Bas Quartaux’,

6,00

32,50

pinot noir, Touraine
sappig, kersen, licht aardse tonen

• Yannick Amirault ‘La Coudraye’, 		 39,50
cabernet franc, Bourgueil
sappig, rond, vol fruit, kruidig

• La Zafra ‘Nu Tinto’, monastrell, Alicante

7,50

41,00

• Cru Godard, merlot/cabernet sauvignon, 6,00

32,50

• Fatalone, Primitivo, Puglia

39,50

rijp fruit en kruiden, zacht, elegant
natuurwijn

Bordeaux
klassiek, rijpe tannines, vleugje hout

7,25

rijp, bessen, pruimen

• L’Hermas, syrah/mourvèdre, 		 42,50
Terrasses de Larzac
rood fruit, garrigue, vol en rond

Dessert
• Gardiés ‘Flor’, muscat, Roussillon

GL AS

FLES

8,50

32,50

exotisch fruit, honing, fris, 0,5 liter
Onze zorgvuldig geselecteerde wijnen komen van
kleine, duurzaam werkende wijnboeren uit Europa en
zijn g emaakt met zo min mogelijk menselijk ingrijpen
in de w ijngaard en wijnkelder.

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
• Jonge jenever van Rutte 3,75

zacht en rond, uitgesproken graan, kruiden en vruchten

• Oude jenever van Rutte 3,75

kruidig, lichte fruitigheid, tikje zoet, volle granen

• Koornwijn van Rutte 4,25

vol en zacht, geurig, heel lichte eikenhoutrijping

• Vodka van Rutte 7,00

neutraal in de neus, zacht met zoete tonen

• Celery gin van Rutte 7,00

bloemen, jeneverbes, koriander, kardemom

• Rum Zuidam Flying Dutchman 6,25
bruine rum, zeer zacht, rijp fruit

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
• Grappa il Moscato di Nonino 6,75
aromatisch, rozen, tijm, vanille

• Grappa Marolo di Barolo (gerijpt) 8,75

zoethout, tabak, geroosterde amandelen

• Calvados Chateau du Breuil VSOP 6,75
appel, amandel, hout

• Cognac Montifaud VSOP 7,25

fruitig, zacht, vanille, caramel

• Bas Armagnac Tariquet VSOP 7,75

gedroogde pruim, gekonfijt fruit, amandel, licht kruidig

• Whiskey Bushmills black 6,25
mout, toffee, vanille, kruidig

• Whisky Glenmorangie Quinta Ruban 8,75

14 jaar gerijpt in portvaten
sinaasappel, pure chocolade, walnoot, peper

• Whisky Scarabus, Islay Single Malt

10 jaar 10,00
zoet begin, zilt, pittige kruiden, turfrook,
eucalyptus

COCKTAILS
•Limoncello Spritz 13,50

Limoncello, cava, bruiswater en citroen

• Gin-tonic 11,25

Celery gin van Rutte met Fever Tree tonic

PORT, SHERRY, VERMOUTH
• Port, Kopke Fine White 4,50

vol, rijp honingfruit, tonen van vanille

• Port, Kopke Fine Ruby 4,50

stevig, jong fruit, delicaat in balans

• Port, Kopke L.B.V. 7,00

levendig, zoete, rijpe, wilde vruchten

• Sherry, Osborne Fino 4,25

helder, fris, perfect droog met tonen van amandel

• Vermouth blanc, Dolin 4,25
elegant, aromatisch, kruidig

LIKEUREN
• Limoncello di Sorrento 6,50
citroenlikeur

• Acqua di Cedro 6,50
muskuscitroenlikeur

• Gouden amandel van Rutte 6,50
amandellikeur

• Cuban Coffee van Rutte 6,50
koffielikeur

• Cointreau 6,50

sinaasappellikeur

• Molinari Sambuca 6,50
anijslikeur

OVERIGE DRANKEN
• Ricard, Pastis de Marseille 5,50
steranijs, zoethout

• Campari 5,50

bitterzoet, fris, zuur

AFTERNOON TEA
• Uitgebreide afternoon tea per persoon°+ 25,00

scones met clotted cream en jam, zoete en hartige hapjes
uit onze eigen bakkerij, verschillende taartjes en belegde
zuurdesemboterhammetjes van het seizoen
Dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur

TAART
• Chocoladetaart°+ 5,25
• Limoen-citroentaart+ 5,25
• Cheesecake + 5,50
• Fruittaart van het seizoen+ 4,75
• Worteltaart+ 4,25

ZOETIGHEDEN
• Koekjes:

havermout-cranberry koekje + chocolate chip+
citroen-tijmkoekje = cantuccino+ 1,75

• Twee scones met jam en clotted cream+ 7,00
• Brownie + 4,00
• Polentacake°+ 4,00
= : veganistisch = : op verzoek veganistisch
+ : vegetarisch + : op verzoek vegetarisch

° : glutenvrij

° : op verzoek glutenvrij

ONTBIJTKAART
op werkdagen van 07.00 – 12.00 uur
in het weekend van 08.00 – 12.00 uur

• Ontbijt van het buffet 17,50 kinderen 8,75

croissants, yoghurt met granola, fruit van
het seizoen, salades, geroosterde groenten, belegde
zuurdesemboterhammetjes, zoete en hartige gerechten
uit eigen bakkerij. Inclusief filterkoffie of thee van
het buffet, gefilterd bruis- of platwater, sap en
huisgemaakte siroop.

Ontbijt à la carte
• Roerei met kruiden uit de tuin+ 7,50
• Omelet met seizoensgroenten en mascarpone + 8,00
• Ricotta-pancake met seizoensfruit en
onze eigen honing+ 6,00

• Croque monsieur met boerenkaas, ham, bechamel
en rucola 9,50

• Zuurdesemtoast met beleg van het seizoen= 9,50
• Klein ontbijt+ 9,00

filterkoffie of thee met een croissant, vers fuit
en yoghurt met granola

HAPJES
• Groene olijven°= 5,50
• Salumi° 9,00

assortiment van dungesneden vleeswaren

• Antipasti vari°+= 18,50

assortiment van vlees-, vis- en vegetarische
gerechtjes naar aanbod van de dag

• Arancini met peterselie-citroenolie + 8,00
• Zuurdesembrood met kruidenricotta en
pesto van het seizoen+° 6,50

• Rauwe groenten met bagna càuda°+= 5,75
• Rozemarijnfrites met mayonaise += 6,00

Reserveren: 078 639 31 11 www.villa-augustus.nl
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Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht

