Mousserend

In de volksmond ook wel bubbeltjeswijn genoemd. De bubbeltjes, die ontstonden door nagisting, werden
als eerste in een Egyptisch papyrus geschrift uit 522 n.C. beschouwd als een foutje. Eeuwen later kregen
ze in het Champagne gebied het productieproces steeds meer onder controle. De kurk die spectaculair
wegschoot en de champagne die schuimend uit de fles kwam viel vooral in de smaak bij de gegoede
burgerij. Voor het grote publiek is de champagne de meest bekende mousserende wijn, maar al gauw zijn in
diverse streken eigen mousserende wijnen met andere benamingen ontstaan. Hierbij kan gedacht worden
aan Prosecco, Spaanse cava, Crémant, Lambrusco, Sekt of het Zuid Afrikaanse Vonkelwijn.			

‘Ulls de Mel’ ook wel honingsoog in het Catalaans, is een natuurwijn die
gemaakt wordt in de Penedes. Dit is dezelfde streek als waar cava’s worden
gemaakt. Het druivenras uit deze streek maakt daarom ook altijd deel uit van
de cava blend.
Conde Valdemar Viura Finca Alto Cantabria (Rioja, Spanje) 		
Wit fruit | bloemen | mineralen | aangename afdronk

€12.5

€64

Rijk’s Chenin Blanc (Tulbagh, Zuid-Afrika)				€7.5

€37

Aaldering Pinotage Blanc (Stellenbosch, Zuid-Afrika)			€12

€60

Kamperfoelie | granaatappel | passievrucht | milde zuren | vleugje hout

									Glas

Fles

Cava Mas Bigas (Penedès, Spanje)

€30

Wit fruit | peer | appel | frambozen | romig en krachtig

€55

Het klimaat op de berg Aaldering waar de wijngaard staat is perfect met veel
zonneschijn. Daardoor staan de druiven vol van de suikers, samen met de koele
wind zorgt deze wijngaard jaarlijks voor een volle en krachtige oogst.

Droog | wit fruit | citrus | licht mousserend

				€6

Marc Bredif Crémant de Loire Rosé (Loire, Frankrijk) 		€11
Rood fruit | licht caramel | citrus | rijpe afdronk | licht mousserend

Ruinart Champagne Blancs de Blancs Grand Cru 				€95
(Champagne, Frankrijk)		
wit fruit | neus van brioche en geroosterde amandelen | fris en soepel

Opere Brusconi Lambrusco Semi Seco ‘27’ 				€6.5
(Emilia-Romagna, Italië)

€32

BLÅ Sparkling Tea Alcoholvrij (Copenhagen, Denemarken)		

€40

Knisperend rood fruit | zwarte kersen | intens mousserend
Fris en levendig | jasmijn | kamille | citrus | alcoholvrij

€8.5

Fris wit

									Glas

Fles

Apostelhoeve Auxxerois (Limburg, Nederland)				€8.5

€45

Wit fruit | citrus | bloesem | fris en droog | zachte zuren

Apostelhoeve wordt beschouwd als één van de betere wijnmakers van Nederland.
Maximo Mofongo kwam deze parel tegen tijdens zijn doorreis in Nederland en
was aangenaam verrast. Wie had dat gedacht? Een topwijn van eigen bodem.
Deidesheimer Herrgottsacker Riesling (Pfalz, Duitsland)		

€9.5

€50

		€8.5

€43

Fris | expressief | grapefruit | perzik | licht mineraal

Van Volxem Weissburgunder (Mosel, Duitsland)

Romig | zacht | exotisch fruit en bloemen | fijne touch van houtrijping
Elegant | harmonieus | bloemige noten

€50

Chateau Roslane Chardonnay 1er Cru (Atlas, Marokko)			€12.5

€58

Chateau Musar Jeune Wit (Bekaa Vallei, Libanon)			€11

€52

Francis Coppola Diamond Pavilion Chardonnay (Californië, USA)

€ 65

Licht citrus | witte perzik verweven met Franse eiken | complex

Vanille | geroosterd brood | exotisch fruit | krachtig | lange afdronk
Lentebloemen | geel fruit | gedroogde abrikozen | vol en complex
Wit fruit | krachtig | rond | subtiele frisheid | evenwichtige zuren

Het lichte karakter van frisse witte wijnen, met meestal fruitige aroma’s en een wat lager
alcoholpercentage, is een mooie basis voor een wat makkelijk drinkbare wijn bij bijvoorbeeld vis of op het
terras. Grotendeels zijn dit witte wijnen afkomstig uit een koel klimaat. Ook speelt het druivenras een
grote rol in de totstandkoming van de stijl van de wijn. Daarnaast zijn de subtiele keuzes van de wijnmaker
leidend om zo het gewenste karakter van een wijn te creëren.				

Bottega Vinai Pinot Grigio (Trentino, Italië)

Bouchard Finlayson Chardonnay 					€10.5
(Hemel- en Aarde Vallei, Zuid-Afrika)

			€7

€33

€13

In 2001 verkreeg het wijngoed Francis Ford Coppola de onderscheiding “Winery
of the Year” .
Otronia Corte de Blancas ‘45’ (Patagonië, Argentinië)			€13
Tropisch fruit | sinaasappelschil | jasmijntonen | romig | fris

€65

Rosé

Zon en rosé, één van de meest harmonieuze combinaties op een terras. Rosé is een jonge fruitige wijn
en is in tegenstelling tot wat velen denken geen mengeling van witte en rode wijn. De kleuring wordt
veroorzaakt door kort contact met de schilletjes van blauwe druivenrassen.

									Glas

Fles

Chateau de la Galinière (Provence, Frankrijk)				€7.5

€38

Bosfruit | grapefruit | licht van kleur | biologisch | kruidig | frisse afdronk

Deze Provencaalse rosé is Maximo Mofongo tegengekomen op zijn reis
door Frankrijk. Even boven Marseille wordt deze mooie wijn in het dorp
Chateauneuf-Le-Rouge geproduceerd, waarbij Rouge verwijst naar de
rode bodem waar de wijnstokken op staan. Het is een blend van Cabernet
Sauvignon, Cinsault en Syrah en het proces is volledig biologisch.
Chateau de la Galinière Magnum (1,5 L) (Provence, Frankrijk)			€80

Masone Vermentino di Gallura (Sardinië, Italië)			€10.5

€53

Piere Cherrier Sancerre (Loire, Frankrijk)				€10.5

€50

Thierry et Charles Chablis (Bourgogne, Frankrijk)			€10.5

€50

Harenna Verdejo (Rueda, Spanje)					€7

€35

Martin Codax Albariño (Galicië, Spanje)				€12

€60

Het zijn vaak wijnen die gemaakt worden van druivenrassen met een laag tanninegehalte en ze hebben een
mooi fruit gedreven karakter. Deze wijnen kunnen ook licht gekoeld gedronken worden en ondanks de wat
zachtere tonen zijn er hele mooie harmonieuze en karaktervolle soorten te vinden.

									Glas

Béres Furmint (Tokaij, Hongarije)					€9.5

€48

Fles

Esterhazy Zweigelt (Burgenland, Oostenrijk)				€8

€42

Torrontes (Mendoza, Argentinië)					€7.5

€38

Zweigelt wordt ook wel het nationale blauwe druivenras van Oostenrijk
genoemd. Relatief onbekend, maar bomvol smaak en karakter.

Ste. Michelle Riesling (Washington State, USA)

€53

Martin Wassmer Spätburgunder (Baden, Duitsland)			€8

€38

Little Beauty Sauvignon Blanc (Marlborough, Nieuw-Zeeland)			€55

Antinori Peppoli Sangiovese (Toscane, Italië)				€10

€50

Vol wit

Des Marrans Fleurie Gamay (Beaujolais, Frankrijk)

€38

Fris | fruitig | bloemen | amandelachtige afdronk
Floraal | mineralig | kruidige tonen | zuiver
Mineraal | complex | soepel en mild

Zachte citrustonen | steranijs | rijp geel fruit
Rond | peer | crispy appels | limoen

Intens | kruidig | citrus | appel | bloesem | minerale afdronk
Klassieke Argentijn | floraal en citrus | zacht en verfrissend
Zoet | klassiek | mineralig | perzik

		€10.5

Limited edition | kraakhelder | smakelijke citrustonen | tropisch fruit

									Glas

Fles

Martin Wassmer Grauburgunder (Baden, Duitsland)			

€43

€8.5

E. Boeckel Gewurztraminer (Elzas, Frankrijk) 			€8.5
Rozen | gember | zoetje | smaakvol | complex

€43

Jaboulet Parralelle 45 (Rhône, Frankrijk)				€9

€45

Antinori Bramito Chardonnay (Toscane, Italië)				€11.5

€56

Campogrande Orvieto Classico (Umbrië, Italie)				€7.5

€36

Ulls de Mel Xarel.lo (Penedès, Spanje)					€8.5

€43

Peer | mineralen | frisse zuren | elegant | romig
Gele appel | ananas | vanille | zachte afdronk
Appel | peer | bloemen | fris | vol

Rijp geel fruit | kamille | sinaasappel | romig en fris

Chateau Sainte Roseline Prestige Magnum (1,5 L) (Provence, Frankrijk)

€100

Toegankelijk rood

Kersen | zwarte bessen | zachte tannines | rond en vol | licht pittige afdronk

Kersen | frambozen | aardbeien | rokerig | fijne zuren | zachte tannines

Kersen | fruitig | kruidig | krachtig en complex | zachte afdronk
Klein rood fruit | rozen | licht | smaakvol | zachte tannines

Volle witte wijnen worden meestal verbouwd in warmere regio’s en zijn herkenbaar door de zachtere en
ronde smaken. De wijn wordt vaak opgevoed (hout gelagerd) op nieuw eikenhouten vaten, wat smaken
als vanille, hazelnoot en karamel veroorzaakt. Als je graag een witte wijn drinkt met veel karakter en
smaakbeleving, zal er in Mofongo’s selectie vast iets moois voor je tussen zitten.

Bessen | witte bloemen | honingmeloen | amandelen | kruidig | intens

Chateau Sainte Roseline Prestige (Provence, Frankrijk) 			€46.5
Gele perzik | vlierbloesem | licht van kleur | biologisch |
bloemig | fruitige afdronk

		€8

Gasnier Chinon Vieilles Vignes Cabernet Franc 			
(Loire, Frankrijk)

€9.5

€47

Casis | bramen | specerijen | aards | evenwichtig | lange afdronk

Martin Codax Mencia (Bierzo, Spanje) 					€6

€30

Francis Coppola Directors Cut Pinot Noir (Californië, USA)		

€68.5

Bosbessen | bramen | bloemen | vanille | fruitig en soepel

Framboos | kersen | bessen | pruimen | fris | complexe afdronk

€13.5

Otronia ‘45’Pinot Noir (Patagonië, Argentinië)				€13

Kersen | aardbeien | zwarte peper | cinnamon | puur en intens

€65

Wist je dat: deze wijnen gelabeld worden als Patagonia Extrema. De
wijngaarden liggen op de 45e breedtegraad en behoren daardoor tot de meest
zuidelijke van de wereld. Dit betekent: heftige weersomstandigheden zoals
extreme wind, lange regen, ijzige kou en vorst. ‘a new way of winemaking in
a new world of wine production’ (Maximo Roca, bodega Ostria).

Krachtig rood

Krachtige rode wijnen komen vaak uit een gematigd warm klimaat en zijn herkenbaar door mooie zuren en
stevige tannines. Deze wijnen gaan er vaak op vooruit als ze wat jaren op hout liggen te rijpen. Een mooie
aanvulling op een goed diner.

							

									Glas

Fles

Cantine Menhir Pietra Primitivo (Apulië, Italië)			€6.5

€33

Faiveley Nuits St. Georges ‘Les Montroziers’ 2020 			
(Bourgogne, Frankrijk)

Masi Brolo di Campofiorin Corvina (Veneto, Italië) 			€12

€60

Vosne Romanee 2020 (Bourgogne, Frankrijk)				€330

Contado Aglianico Riserva Molise (Campanië, Italie)			€10.5

€53

Jaboulet Parallele 45 Rouge (Rhône, Frankrijk)				€9.5

€50

Conde Valdemar Reserva Tempranillo (Rioja, Spanje)			€8

€38

Vosne -Romanée gelegen in het hart van de Côte de Nuits als centrale edelsteen
in de halsketting van de Bourgondische climates en het epicentrum van Grand
Crus, is waarschijnlijk de meest gevierde wijngeesten van de Côte d’Or. Van de
152 hectare wijngaarden is 57 hectare geklasseerd als Premier Cru. Niet alleen
zijn de 6 Grands Cru’s zowat de meest bekende wijnjaren van Bourgogne, maar
ook de producenten van het dorp kunnen wereldwijd onder de besten worden
gerekend.

Bodegas Piqueras Reserva Almansa do ‘Marius’ (Almansa, Spanje)

€6

€30

Rijks Shiraz (Tulbagh, Zuid-Afrika)					€9

€45

Maastricht Pinotage (Durbanville, Zuid-Afrika)				€9.5

€50

Rood fruit | krenten | bramen | vanille | rijk en zeer zacht
Bessen | vanille | rond | vol | zacht

Zwarte bes | zure kers | vanille | harmonieus | zacht | elegant

Zeer aromatisch fruitig | kruidig | stevig | harmonieuze tannines
Zure kers | framboos | vanille | leder | evenwichtig en krachtig
Kersen | aardbei | pruim | vanille | vijg | intens

Gestoofd zwart fruit | roze peper | rozemarijn | complex | kruidig

Rood fruit | zwarte kersen | gebrand eiken | zacht | elegante tannine structuur

In de 18e eeuw is het landgoed Maastricht door Nederlandse kolonisten opgericht.
Sinds het begin van de 19e eeuw maakt Maastricht als één van de eerste wijnen
in Zuid-Afrika. Pinotage is inheems aan Zuid-Afrika. Oorspronkelijk een
kruising tussen Cinsault en Pinot Noir.
Chateau Musar Jeune Rouge (Bekaa Vallei, Libanon)			€9
Bosbes | kersen | vleugje mint | viooltjes | soepele zuurgraad | zachte tannines

€48

De wijn gemaakt door Chateau Musar bestaat uit een unieke blend van
ferme, stoere en stevige structuren van de Cabernet Sauvignon gecombineerd
met het fruit “van de Rhône” (Carignan en Cinsault). De wijnen worden
gemaakt door natuurlijke gisten, zonder klaring en filtering.
Chateau Roslane 1er Cru (Atlas, Marokko)				€12
Kersen | bramen | simpel | krachtig en vol

€60

Francis Coppola ‘Directors Cut’ Zinfandel (Californië, USA)		

€15

€75

Francis Coppola ‘Diamond’ Cabernet Sauvignon (Californië, USA)

€12

€60

Bodegas Norton Cabernet Sauvignon (Mendoza, Argentinië)		

€11.5

€55

Bodegas Fabre Malbec (Mendoza, Argentinië)				€8.5

€40

Frambozen | kersen | vanille | intens | diepgang | soepele tannines

Zwarte bes | zure kers | lavendel | cassis | kruidig | elegant | aangename tannines
Rood fruit | eiken | vanille | stevig | tannines

Bessig rood fruit | goede houttoets | stevig | goede balans | fris

Lapostolle Cuvee Alexandre Carmenere (Central Valley, Chili)		
Zwart fruit | peper | bittere chocolade | elegant | zachte tannines

€13

€65

Tabali Syrah Gran Reserva (Limari Valley, Chili)			€8

€38

Thorn-Clarke Shiraz (Barossa Valley, Australië)			€7.5

€36

Pruimen | zwarte kersen | mooie balans | frisse spanning

Zwarte kers | eucalyptus | kruidnagel | krachtig en complex | rijpe tannines

€130

Aardbei | framboos | vanille | specerijen | vol en rond
Rijp fruit | specerijen | fluwelig | weelderig

Pessac Leognan (Bordeaux, Frankrijk)					€80
Ananas | grapefruit | honeydew meloen | licht bitter

Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aine 2017 (Rhône, Frankrijk)
Zwarte bessen | zoethout | complex | krachtig | klassiek

€362		

Delas Côte Rotie Freses 2018 (Rhône, Frankrijk)			€130
Zwarte- en rode bessen | zoethout | rokerig | lichte tannine | krachtig

Chateau Palmer Margaux 2EM Ater Ego 2017 (Bordeaux, Frankrijk)

€208

Chateau Palmer Margaux 3EM Grand Cru 2011 (Bordeaux, Frankrijk)

€520

Zwarte bessen | bramen | leer | tabak | complex | lichte tannine
Zwarte bessen | bramen | leer | tabak | complex | lichte tannine

Pomerol Les Heritiers 2016 (Bordeaux, Frankrijk)			€75
Zwarte bessen | pruimen | fris | zijdeachtige afdronk

Van Volxem GG Riesling 2020 (Mosel, Duitsland)			€75

Acacia | groene appel | mineraal | vanille | elegant | complex

Antinori Tignanello 2019 (Toscane, Italië)				€160
Rood fruit | zoethout | zachte tannines | lange afdronk

Antinori Badia a Passignano Chianti Classico 2018 (Toscane, italië)
Rood fruit | specerijen | zoethout | rond | complex | elegant

€80

Amarone Della Valpolicella 2016 (Veneto, Italië)			€75
Rode kersen | bessen | bloemige toets | licht bitter | krachtig

Barolo Serralunga d´Alba 2018 (Piëmonte, Italië)			€90
Rozen | viool | aarde | kruiden | rijk en smaakvol | hoog tanninegehalte

Brunello di Montalcino La Gerla 2017 (Toscane, Italië)			€75
Gedroogde kruiden | mineraal | tabak | zeer complex

Muga Gran Reserva 2015 (Rioja, Spanje)

			€95

Castillo Ygay Blanco 1986 (Rioja, Spanje)

			€925

Gekonfijt fruit | rozenbottel | tabak | chocolade | complexe smaak en afdronk

Luis Gutierrez, de criticus die Spaanse wijnen beoordeelt voor ‘the wine
advocate’ van Rober Parker, oordeelde dat het ‘een van de beste witte wijnen is
die ik ooit geproefd heb in mijn leven’. Daarom ontving deze wijn de maximale
score van 100 punten, als eerste witte Spaanse wijn.
Roda 1 2017 (Rioja, Spanje)

					€80

Zwart fruit | eiken | vanille | aards | stevig en fris

Zoet

Zoete wijnen krijgen meestal hun aangenaam karakter door een hoeveelheid restsuikers die niet tot
alcohol worden omgezet bij het vergistingsproces. Naast de bekende wat stroperige dessertwijnen zijn er
ook wat frissere minder zoete wijnen die soms ook mousserend zijn.

De wijnen van bodegas Roda zijn veelvuldig in de prijzen gevallen bij diverse
verkiezingen en ontervingen hoge beoordelingen in proeverijen wereldwijd.
Deze indrukwekkende wijn bestaat voor 88% uit Tempranillo en 12%
Graciano.De wijnstokken zijn minimaal 30 jaar oud.

Amanecer Pedro Ximenez (PX) (Andalusië, Spanje)			€6.5

Gekonfijt rood fruit | leer | eiken | vol | krachtig

									Glas
Rozijnen | vijgen | dadels | heerlijke afdronk | fris en harmonieus |
natuurlijke zuurgraad | hout

Gran Pedro Ximenez en Rama (PX) (Andalusie, Spanje)		€6
Krenten | eerste persing | lange afdronk

Moscato d’Asti (Piemonte, Italië)					€6
Rijpe citrus | tropische vruchten | zachte bubbel

				€7

Zwarte bes | aardbei | chocolade | kaneel | zachte tannines

Mofongo’s Treasure Chest

Dit zijn dé topwijnen die Maximo Mofongo tijdens zijn reizen door de jaren heen heeft verzameld. Het
zijn de absolute parels van zijn verzameling. Voor kenners en liefhebbers is de schatkist gevuld met onze
selectie van bekende klassieke en gewilde wijnen maar ook minder bekende juweeltjes.

									Fles

Dom Perignon 2012 (Champagne, Frankrijk) 				€235
Fris boeket | fruitig | noten | zoethout | zacht en romig

Baron de L 2019 (Loire, Frankrijk)					€120
Geel wit fruit | vuursteen | subtiele zuurgraad | complex

Puligny Montrachet 2017 (Bourgogne, Frankrijk)			€140
Citrus | witte perzik | mineraal | levendige zuren | specerijen

Condrieu Delas Freses (Rhône, Frankrijk) 				
Vol | mineralen | Vanile | bloemig

€97

Meursault 2020 (Bourgogne, Frankrijk)				€120
Rijpe citrus | mineralen | nootachtig | boterig

			€85

Musar Blanc 2014 (Bekaa Vallei, Libanon)				€80

Tijdens een wijnreis in het zuiden van Spanje (Cordoba,Andalusië) liep
Maximo een bijzondere PX-wijn tegen het lijf. De Amanecer Pedro Ximinez
maakte zoveel indruk dat we er meteen werk van gemaakt hebben. Nu
blijkt dat ons Maximo er echt kijk op heeft, want deze PX is verkozen tot de
allerbeste PX-wijn ter wereld in zijn categorie, tijdens de Bacchus 2022 awards.

Monastrel Dulce (Jumilla, Spanje)

Musar Rouge 2016 (Bekaa Vallei, Libanon)

Geel fruit | steen fruit | fris | complex

Shafer Cabernet Stags Leap 2014 (Californië, Verenigde Staten)
Zwarte bessen | peper en kruiden | intens | harmonieus

€140

Shafer Chardonnay 2019 (Californië, Verenigde Staten)		 €80

Zacht fruit | vanille | frisse zuren | krachtig

Norton Privada Malbec 2018 (Mendoza, Argentinië)			€70
Zwart fruit | cacao | fruitig | complex | aangename tannines

Bodegas Norton is een van de meest beroemde wijnhuizen uit Mendoza.
Het grootst producerende wijngebied in Zuid-Amerika. Het bedrijf maakt daar
al meer dan een eeuw fantastische wijnen. Gelegen op grote hoogte ( 900 m
boven zeeniveau). Ze focussen zich vooral op de aanplant van het druivenras
Malbec, het meest aangeplante druivenras van Argentinië. Bekend om rijke en
krachtige wijnen.
Milla Cala 2018 (Cachapoal Valley, Chili)				€75
Rood en zwart fruit | specerijen | elegant | mooie zuren | rijpe tannine

Little Beauty Pinot Noir 2020 (Marlborough, Nieuw-Zeeland)		
Rood fruit | eiken | leer | karamel | fris | soepel

€100

Mofongo’s Wine Flights

Mocht je niet kunnen kiezen? Dan verassen wij je graag met een proeverij. Wij maken een selectie van 4 of
6 halve glazen. Je kunt uiteraard je voorkeuren doorgeven en wij zullen ons best doen om hier rekening mee
te houden. Wij adviseren ook graag over welke gerechten het beste aansluiten bij de wijnen.

Economy Class 4 halve glazen						€15.5
Economy Class 6 halve glazen						€22.5
Businessclass 4 halve glazen 					€24.5
Businessclass 6 halve glazen						€34.5

SHARED DINING

Flammkuchen

Alsace							€7.5			

Vega(n)

Flammkuchen crème, spek, prei en ui
Flammkuchen creme, bacon, leek and onion

Blooming Onion						€7.5
met saus van crème fraiche en citroen				
sauce made with creme fraiche and lemon 		

Gimmie Sum Gyoza						€9
met chili crunch olie en ingelegde rode ui 				
served with chili crunch oil and pickled red onion 			

Spicy Cauliflower						€10
gefrituurde bloemkool met gochujang
			

gochujang fried cauliflower 						

Burrata 							€9.5
met gezuurde tomaatjes en pesto-olie (+ pancetta €3)
with soured tomatoes and pesto oil (+ pancetta €3)

Knolselderij-steak 						€11

In de Beech oven wordt de knolselderij low & slow gegaard waardoor de steak diep
gekarameliseerd wordt. Mofongo’s favorite!
geserveerd met beurre blanc, geroosterde pompoenpitjes en bieslookolie
celeriac-steak with beurre blanc, roasted pumpkinseeds and chive oil

Miso-aubergine						€9.5
met waterkers, gezouten citroen en filo-schilfers
				
miso eggplant with watercress, salted lemon and phyllo crunch

						ةيطسوأ قرش تاورضخ

labneh met granaatappel, lavendel en geroosterde wortel & noten
labneh with pomegranate, lavender and roasted carrots & nuts

€10

Mediterranean					€8.5
Flammkuchen creme, chorizo, blauwe kaas en chili
Flammkuchen creme, chorizo, blue cheese and chili

Indian							€9
Flammkuchen crème, curry, gamba en geroosterde amandel
Flammkuchen creme, curry, shrimps and roasted almonds

Pizza

Mofongo’s pizza is gemaakt zoals pizza ooit was bedoeld, volledig handwerk en met een
heleboel liefde! De pizza is gemaakt van hoogwaardige Italiaanse meelsoorten, het deeg
heeft 72 uur gerijpt en is super luchtig. De bodem is low calorie (177 cal per 100 gr)
en past in een cholesterolarm dieet. Het zoutpercentage is 30% lager dan bij een
normale pizza.

Mofongo’s pizza is made the way pizza was once intended, completely handcrafted
and with a whole lot of love! It is made from high quality Italian flours, the dough
has matured for 72 hours and is super fluffy. The bottom is low calorie (177 cal per 100
grams) and fits in a low cholesterol diet. The salt percentage is 30 percent lower than a
normal pizza.

Wilde tomaat, mozzarella en verse basilicum (+ Buratta €4)
Wild tomato, mozzarella and fresh basil (+ Buratta €4)

Birria Taco							€15

pittig stoofvlees met kaas geserveerd met creme fraiche en avocadoschuim. De taco zelf
wordt ondergedompeld in het kookvocht van het stoofvlees waardoor het een decadent,
vettige smaak krijgt en mooi krokant wordt.
Birria Taco, spicy beef stew with cheese, served with creme fraiche and avocado foam. The
tacos are dunked in the broth before baking them on the flattop. This results in a decadent,
fatty and crunchy taco.

€12

gegrilde worst, gevuld met jalapeños & cheddar, met chimichurri & BBQ citroen
grilled sausage filled with jalapeños & cheddar, with chimichurri & BBQ lemon

Chicken Chunks 						€10
met zwarte peper & citroensaus.
with black pepper & lemon sauce

Crispy Fried Chicken Burger 					
met Mo-slaw en hot honey (2pers)
with Mo-slaw and hot honey (For two)

Flammkuchen crème, rode biet, Za’atar, dukkah en honing
Flammkuchen creme, red beets, Za’atar, dukkah and honey

Wild Margherita				

Vlees

Asado (een BBQ op Zuid-Amerikaanse wijze)			

Beet it!							€8.5

Hot & Smokey					€12.5
‘Nduja, scamorza, geroosterde paprika en ingelegde pepertjes
‘Nduja, scamorza, roasted bell pepper and pickled peppers

Green Garden						€12.5

Pesto, sugar snaps, courgette, rode ui, mozzarella en spinazie
Pesto, sugar snaps, zucchini, red onion, mozzarella and spinach

On the side

Ingelegde / gefermenteerde groenten 			
Pickled / fermented vegetables.

€15

Duckin’ delicious 						€22.5

Gekonfijte eendenbout met gebakken raddichio, een hartige sinaasappelmarmelade en
Chinese 5-spice jus. (2pers)
Duck Confit with braised raddichio, a savoury orange-marmalade and Chinese 5-spice jus
(For two)

Maximo’s Steak						€22.5
steak zoals steak bedoeld is, getrancheerd vlees met 2 sausjes
steak as steak is meant to be, sliced meat with 2 sauces

Vis

Tataki 								€12.5
van tonijn met ponzu, rettich, chioggia, sesam en zeekraal 		
tuna tataki with ponzu, white radish, chioggia, sesame and samphire
Vegan option: watermeloen tataki / watermelon tataki

Soft-shell & Shark						€19.5
Soft-shell krab met haai op Aziatische wijze
Asian-style softshell crab with shark

Tiradito							€12.5

Tiradito is het broertje van de ceviche. Het verschil zit hem in de garingstijd. De tiradito
wordt a la minute gemarineerd waardoor deze nog deels rauw blijft, een ceviche wordt
overnacht gemarineerd en is geheel gaar.
Zalm met passievrucht marinade, tomaat, avocado, gember en krokante mango
Tiradito is closely related to ceviche. The big difference is that a tiradito gets an a la
minute marinade, which means it’s still a little ‘’raw’’ on the inside. A ceviche gets
marinated overnight which results in a tougher chew.
Salmon Tiradito with passionfruit marinade, tomato, avocado, ginger and mango crunch

Oesters per 3 stuks						€10
geserveerd met een gin-tonic schuim
A trio of oysters, served with a gic and tonic foam

Lettend op onze food-waste en duurzaamheid zijn onze visgerechten slechts beperkt verkrijgbaar!
Taking into account our food waste and sustainability means that our fish dishes
are only available to a limited extent!

€10.5

€4

Truffel Frites							€5.5
Frites met truffelmayonaise en Parmezaan
Fries with truffle mayonnaise and Parmesan

Brood & Smeersels						€7.5
Bites & Dips

Cuts & Slices							€17.5
Assortiment van charcuterie en kazen
Assortment of charcuterie and cheeses
Vega option: kazen en garnituren / cheeses and garnishes

Desserts

Limoncello Marshmellow						€7.5
Diepgebrande limoncello marshmellow met een frisse lemoncurd, zoete basilicumgel en
savoiardi. Savoiardi is het Italiaanse koekje wat je gebruikt als je een authentiek recept
volgt van Tiramisu.
Caramelised limoncello marshmellow served with lemoncurd, sweet basil-gel and
savoiardi. Savoiardi is an Italian cookie which is used when you make an authentic
Tiramisu.
Seizoensfruit met kombucha-sorbet en dragon suiker		 €7.5
Kombucha is een drank gemaakt van, in ons geval groene, gefermenteerde thee. Heerlijk
verfrissend en dorstlessend en volgens sommigen enorm gezond! Wij draaien er dan een
frisse sorbet van. Samen met het fruit en de dragon is dit een dessertje wat je wel elke
dag zou kunnen eten.
Seasonal fruits with Kombucha sorbet and tarragon sugar
Kombucha is a drink made with, in our case green, fermented tea. Surprisingly
refreshing and thirst quenching and according to some incredibly healthy! We decided
to turn it into a sorbet and together with the fruit and tarragon makes for a dessert
you’d like to eat everyday.

