
WELKOM IN VINTAGE

Vintage is een tapasbar waar uw beleving centraal 
staat. Koude tapas, warme tapas, vis, vlees of 
vegetarisch. U kunt alles combineren of een keuze 
maken uit een van onze plateaus onder begeleiding 
van een goed glas wijn. Bij ons is alles mogelijk. 

Naast tapasbar zijn wij ook een wijnbar. De 12 
meter lange bar met een even lange barkast vol 
met verrassende wijnen nodigt uit tot proeven. In 
de wijnkaart ontmoet traditie innovatie en hebben 
wij gekozen voor wijnen die verrassen zonder hun 
oorsprong te verliezen.

Deze gedachte vindt u ook terug in het interieur. 
Warm zonder kneuterig te zijn, modern zonder strak 
te zijn met gebruik van authentieke materialen die 
een nieuw leven hebben gekregen.

Proef, geniet, beleef en maak uw eigen geschiedenis 
in Vintage.

BROOD
Brood met boter 5,00
brood met roomboter

Brood met alioli 6,00
brood met alioli

Knoflookbrood	 6,50
brood met knoflook, oregano en parmezaan

KOUDE TAPAS VIS
Oesters	(per	stuk)	 4,75
creuses zomeroesters met een vinaigrette van sjalot 
en frambozenazijn

Gemarineerde zalm 6,95
zalm gemarineerd in citrus en truffel, 
geserveerd met venkel en saffraancrème

Makreel	bruschetta	 4,95
focaccia met gerookte makreelmousse en komkommer

Tonijntartaar 7,95
tartaar van tonijn met bietenmayonaise, soja tapioca 
en gefrituurde ui

Gamba salade 9,75
mesclun, cherry tomaat, avocado en cipollini

KOUDE TAPAS VLEES
Steak	tartaar	 7,95
mierikswortelcrème, sjalotjes en eigeel

Serranoham	 5,95
serranoham met rucola en cipollini

Bruschetta	met	chorizo	 4,95
paprikapuree, peterselie en olijfolie

Carpaccio	 7,95
carpaccio met truffelcrème, pijnboompitten, kappertjes, 
parmezaanse kaas en rucola

Vitello tonnato 6,95
dun gesneden kalfsmuis met tonnatosaus, kappertjes 
en rucola

KOUDE TAPAS VEGA
Gevulde	zoete	paprika	 5,95
gepofte rode punt paprika met roomkaas, 
sinaasappel, pijnboompitten en koriander

Carpaccio	van	rode	biet	 4,95
carpaccio van rode biet met geitenkaas, notendressing, 
rucola en amandelschaafsel

Geitenkaas	 7,95
rucolapesto, vijgenjam en walnoten

Gemarineerde paddenstoelen 5,95
witte wijn, knoflook en kruiden

Aubergine	bruschetta	 4,95
auberginemousse en geroosterde amandelen

Pipirranasalade met vegan zalm  8,95
paprika, ei, vegan zalm en rode ui

PIN ONLY

VINTAGE PLATEAUS
  
(te bestellen vanaf 2 personen)       normaal       deluxe

Tapas plateau vis 17,95 p.p. 19,95 p.p.
assortiment van vis tapas

Tapas plateau vlees 17,95 p.p. 19,95 p.p.
assortiment van vlees tapas

Tapas plateau vega 17,95 p.p. 19,95 p.p.
assortiment van vegetarische tapas

Vintage tapas plateau 17,95 p.p. 19,95 p.p.
combinatie van vis, vlees en vega tapas

WARME TAPAS VIS
Gamba’s 8,95
gebakken in piri-piri en knoflook met citroen

Kroketjes	gamba	 5,95
gambakroketjes met alioli

Burgertje	kabeljauw	 6,50
huisgemaakte visburger met een speltbolletje, 
little gem en dragonmayonaise

Mosselen in tomatensaus 8,95
tomaat, paprika, ui en witte wijn

Baby	octopus	a	la	gallega	 10,95
gekookte aardappel, witte wijn en gerookte paprika

WARME TAPAS VLEES
Kroketjes	jamon	 5,95
kroketjes van jamon serrano geserveerd 
met truffelmayonaise

Burgertje	wagyu	 6,50
gegrilde burger op een speltbolletje met 
uienmarmelade, little gem en truffelmayonaise

Buikspek	 10,95
zoete aardappelpuree, appelsaus

Spiesje van rib-eye 7,95
gemarineerde rib-eye met munt-yoghurtsaus

Pollo al ajillo 8,95
kip in knoflook, witte wijn, peterselie

WARME TAPAS VEGA
Patatas bravas 5,50
gefrituurde patatas bravas met chilimayonaise

Kroketjes	oude	kaas	 5,95
kroketjes van oude kaas met tomatenjam

Burgertje	kikkererwten	 6,50
huisgemaakte kikkererwtenburger op een speltbolletje 
met little gem en tzatziki

Bietenrisotto 7,95
risotto met bieten, geitenkaascrème en macadamianoten

Frittata met paddenstoelen 5,95
frittata met ei, paddenstoelen, spinazie, walnoten en antiboise

DESSERTS
Triple	chocolate	brownie	 7,50
triple chocolate brownie met hazelnootijs

Witte	chocolade	cheesecake	 7,50
witte chocolade cheesecake met zwarte bessen sorbet-ijs

Churros	 7,50
churros met chocoladesaus en malaga-ijs

Kokosnoot	pudding	 7,50
pudding van kokosnoot met blauwe bessensaus

Crèma	catalana	 7,50
spaanse custard met fruit

BORRELPLATEAU’S
Plateau	manchego	 7,95
Kaasplankje	 12,95
Borrelplateau normaal 13,95
Borrelplateau deluxe 19,95

(Heeft u een allergie? Meld het ons.)



VINOLOGIE
Bij het maken van de wijnkaart voor Vintage hebben we gekeken naar authentieke wijnmakers 
met een vernieuwende blik op wijnen. Op deze manier is de wijnkaart ook opgebouwd. Klassiek 
op land gerangschikt met een moderne indicatie van de smaak door het gebruik van de Vintage 
kurkentrekker. Wijn blijft iets heel persoonlijks en zo hebben ook wij onze voorkeur. Dit geven 
wij aan als VintageTopper. 

OPEN WIJNEN WIT OPEN WIJNEN ROOD

SPECIALS
Naast ons vaste assortiment wijn en port 
hebben we regelmatig mooie specials in huis. 
Dit zijn flessen of glazen met een mooi verhaal 
voor de echte wijnliefhebber. Drinkt u graag 
één van de kaartwijnen maar is een fles te 
veel? Wij schenken u graag een glaasje. Vraag 
bij de bediening naar de mogelijkheden! 

WIT (FLES)

Domaine Faiveley, Bourgogne, 
Chardonnay	 58,00

Paul	Jaboulet,	Rhone,	Viognier	 95,00

Domaine	Crochet,	Sancerre,	
Sauvignon	Blanc	 59,00

ROOD (FLES)

Domaine Faiveley, Bourgogne, 
Pinot Noir 70,00

Serego	Alighieri,	Ripasso	 78,00

Tondonia, Rioja Reserva 80,00

Cava Vilernau, Cava Brut  7,00  35,00
Macabeo-Parellada-Xarel-lo / 
Penedès, Spanje
Fris en elegant glas Spaanse bubbels.

Nicolas	Feuillatte,   85,00 
Champagne	
Chardonnay-Pinot Meunier-Pinot Noir / 
Champagne, Frankrijk. Klassiek maar toch 
modern met een volle textuur en unieke balans.

BUBBELS

Fratelli Zulliani, 
Pinot Grigio Rosé  5,95 23,50 31,50
Pinot Grigio / Veneto, Italië
Fris, soepel en fruitig.

Chateau	St.	Julien	Provence	 6,95 27,50 33,50 
Rosé  
Cinsault, Grenache, Syrah
Droog, fris fruitig met een fijne kruidigheid.

ROSÉ WIJNEN

Esterhazy,	Beerenauslese	 8,00
Sauvignon Blanc-Scheurebe / 
Burgenland, Oostenrijk
Mooi gebalanceerde dessertwijn. 
Zoet, fruitig en een klein zuurtje.

Domain Bousquet, 8,00 
Malbec	Dulce
Malbec / Mendoza, Argentinië
Volle dessertwijn met een lange 
afdronk. Tonen van pruimen, 
bramen en chocolade.

González Byass, 7,50 
Pedro Ximénez
Pedro Ximénez / Jerez, Spanje
Stroperig zoet, vol van rozijnen 
en appeltjes.

DESSERT WIJNEN

Fine	White	 5,50

Fine Ruby 5,50

Tawny	Reserve	 5,50

Late Bottled Vintage 9,50

PORT

LEGENDA
Fris/fruitig

Medium/kruidig

Vol/krachtig

Vintage Topper

Biologisch   

Masi, Merlot 5,95 23,50 31,50
Merlot / Veneto, Italië
Fijne Merlot vol van rijp fruit met lichte tannine.

Buitenverwachting	Meifort,	  7,95 29,00 39,50 
Cabernet	Franc-Cabernet	Sauvignon-Merlot
Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon-Merlot / Constantia, Zuid-Afrika
Volle, krachtige Bordeaux blend uit Zuid-Afrika. Stevige afsluiter 
of warm begin van de avond.

One	Chain	Vineyards,	  5,95 23,50 31,50 
Shiraz-Cabernet	Sauvignon
Shiraz-Cabernet Sauvignon / Langhorne Creek, Australië
Bomvol zwart fruit met tonen van specerijen en een fluweelzachte 
afdronk

João Portugal Ramos Vila Santa,  5,50 21,50 27,00 
Aragonez-Trincadeira
Aragonez, Trincadeira / Alentejo, Portugal
Toegankelijk, kruidig en toch krachtig. Een hele mond vol.

Fiamme	Montepulciano	Reserva	  5,95 23,50 31,50
Montepulciano / Abruzzen, Italië
Een zeer smakelijke, aromatische, bloemige rode wijn

Mmm Fournier, Pinot Noir  6,95 27,50 35,50
Pinot Noir / Languedoc, Frankrijk
Klassieke Franse Pinot Noir: vol van kersen met een vleugje 
vanille.

Lunatico,	Primitivo	  5,95 23,50 31,50
Primitivo / Puglia, Italië
Sappige ronde wijn, met zwart fruit en fijne tannines.

Beronia,	Rioja	D.O.C.,	Tempranillo	  8,95 33,50 42,50
Tempranillo / Rioja, Spanje
U proeft tonen van vanille, kokosnoot en een heerlijke 
mix van cacao en kersen.

Tüzkö	Birtok,	Chardonnay	  5,95 23,50 31,50
Chardonnay / Bátaapáti, Hongarije
Houtgelagerde Chardonnay uit Hongarije. Verfijnde 
smaken als appel, vijg maar vooral romige vanille.

Weingut	Reuter-Dusemund,	Riesling	Trocken		 6,50 24,50 33,50
Riesling / Mosel, Duitsland
Fijne droge riesling, proef de appeltjes en fijne zuren.

Masi, Pinot Grigio  5,95 23,50 31,50
Pinot Grigio / Veneto, Italië
In de neus aroma’s van perzik, grapefruit en peer. Een 
verfrissende Pinot Grigio met fijne mineralen.

Ponga,	Sauvignon	Blanc	  6,95 27,50 35,50
Sauvignon Blanc / Marlborough, Nieuw-Zeeland
Je proeft het typische tropisch fruit van de Nieuw-Zeelandse 
Sauvignon Blanc. Stuivend maar mooi in balans met het fruit.

Tres Cigüeñas, Verdejo  5,95 23,50 31,50
Verdejo / Castilla, Spanje
Mooi steenfruit in de neus. In de mond fris en fruitig 
met tonen van peer en lichte kruidigheid.

Sorelle Zuliani Soave  5,50 21,50 27,00
Garganega / Abruzzen, Italië
Gemaakt van de inheemse Garganega druif. Toegankelijk met 
tonen van abrikoos en peer.

Femme au Jardin, Viognier 6,95 27,50 35,50
Viognier / Languedoc, Frankrijk
Een viognier met fruitige en bloemige tonen. 
Droog met klein beetje honing in de afdronk.

João	Portugal	Ramos	Vila	Santa	White	  5,95 23,50 31,50
Rabo de Ovelha, Roupeiro / Alentejo Portugal
Zeer elegante witte wijn met aroma’s van citrusvruchten. Frisse, 
mineralige smaak.

Fournier	Touraine	Sauvignon	Blanc    43,50
Sauvignon Blanc / Loire, Zuid-Afrika
Aroma’s tropisch fruit en kruiden, lichte tonen van kalk en 
groene vijgen. Een romige wijn met een afdronk vol mineralen.

Verdicchio	di	Castelli	di	Jesi	 	 	 38,50
Verdicchio / Marche, Italië
Mooie Verdicchio met tonen van witte peer en perzik. 
Fijne mineraliteit door de kalkbodem en constante zeewind.

Chateau	Ste.	Michelle,	Dry	Riesling	 	 	 39,50
Riesling / Washington State, Verenigde Staten
Deze Riesling is jouw McDreamy. Droog, fruitig 
en erg lekker bij onze oesters en gamba’s.

Colombia	Crest	Grand	Estate,	Chardonnay	   42,50
Chardonnay / Washington State, Verenigde Staten
Vol en vet! Amerikaanse Chardonnay zoals die hoort te zijn.

Lunaria	Civitas,	Pecorino	    37,50
Pecorino, Malvasia, Trebbiano / Abbruzen, Italië
Zeer frisse, biodynamische Pecorino vol van geel fruit 
en appeltjes.

Esterhazy,	Grüner	Veltliner	Estoras	    41,50
Grüner Veltliner Estoras / Burgenland, Oostenrijk
Fris van karakter met aroma’s van vers fruit, groene appels en 
een pepertje.

Lusco,	Albariño	    48,50
Albariño / Rías Baixas, Spanje
Volle doch zachte wijn met een klein bittertje. 
Een allemansvriend.

Jean	Marc	Brocard,	Chablis	    57,50
Chardonnay / Bourgogne, Frankrijk
Een Chablis mag op de kaart natuurlijk niet missen. Heerlijk fris 
door limoentonen maar mooi in balans met fijne mineraliteit.

Escorihuela	Gascon,	Malbec	 	 	 39,50
Malbec / Mendoza, Argentinië
Warm en kruidig. Zoete pruimen en vanille in de neus, romig en 
kruidig met fijne zuren af.

Lapostolle, Carmenère Cuvee Alexandre    54,50
Carmenère / Valle Central, Chili
De Grand Cru van de Chileense Carmenère. Zwarte peper en 
pure chocolade, zachte tannine en lange afdronk. Gemaakt uit 
de liefde voor druif en terroir.

Château	La	Guérinière	Saint-Emilion	 	 	 44,50
Cabernet Franc, Merlot / Bordeaux, Frankrijk
Een diep paarse kleur. In de neus aroma’s van braam, pruim, 
mokka, tabak, aardbei en kersen. In de smaak komen ook nog 
wat aardse en rook tonen naar boven.

Masi	Valpolicella,	Veneto	Italë,	Corvina	blend    41,50
Corvina blend / Veneto, Italië
Intens palet van rijpe kersen en vanille, levendig en fris in zijn 
afdronk

Primitivo di Manduria   47,50
Primitivo / Salento, Italië
Fraaie robijn rode kleur met tinten van donker violet. In de neus 
fruitige aroma’s van rode kersen, bramen, bosbes en aardbeien. 
Daarnaast in de smaak ook wat stevige aroma’s zoals chocolade

Ritual Pinot Noir    45,00
Pinot Noir / Casablanca Valley, Chili.
Bijzondere Pinot Noir met Bloemen Kersen en Frambozen. 
Prachtige zuurgraad en lange zijdeachtige afdronk.

Pèppoli,	Chianti	Classico	DOCG	    55,00
Sangiovese / Toscane, Italië
Een Chianti kan natuurlijk niet missen. Complex en mooi 
gebalanceerd.

Paul	Jaboulet,	Aine	Syrah    35,00
Syrah / Vin de France, Frankrijk 
Donker paars van kleur vol van zwarte bessen en zoethout.
Fluweelachtige tannines in de afdronk.

KAARTWIJNEN WIT KAARTWIJNEN ROOD


