
Heeft u een Allergie? Meldt het ons.
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               Meer Crostino?

Ga naar onze website www.crostino.nl of volg ons op 



Wine Bites

Beer

 Bitterballen 6 stuks €  5,95
 Kaasstengels 6 stuks €  3,95 
  
 Bittergarnituur 12 stuks € 11,50 
 Bittergarnituur 24 stuks €  20,00 
 

 Gezouten noten €  3,50
 Olijven  (verschillende soorten) €  3,50
 Nacho’s met Guacamole €  7,95
 
 Hollands plateau €  7,95
Oude kaas/ossenworst/leverworst/tafelzuur
 Portie oude kaas  €  4,95
met grove mosterd en tafelzuur   
 Portie leverworst  €  4,95
met grove mosterd en tafelzuur   
 Portie ossenworst  €  4,95
met rode ui en tafelzuur   
  
 Anti Pasti 
diverse soorten ham/olijven/kaas/zongedroogde tomaat €  9,95
 Plukbrood uit de oven 
met diverse dippers €  6,95
 Kaasplankje 4 soorten kaas 
met cranberry-notenbrood en frambozen compote €  8,95

Flammenkuche
Knapperig dun deeg gerecht uit de oven 

 Zalm  €  8,95
Gerookte zalm, bieslook roomkaas, rode ui, tomaat, bladspinazie, kappertjes
 Kaas €  8,95
Roombrie, geitenkaas, bieslookroomkaas, roquefort kaas, rode ui, 
tomaat, bladspinazie
 Mozzarella € 7,95
Pesto, mozzarella, tomaat, bladspinazie

 Warsteiner 0,33cl €  3,25
 Warsteiner alcohol vrij 0,33cl €  3,25
 Warsteiner Radler 0,33cl €  3,25
 Köning Ludwich op fles 0,50cl €  4,25

Onze keuken is geopend tot 21.00 uur.

Condesa Patricia                                              
Viura en verdejo (Spanje)                            
Mooi droge en sappige frisse wijn 

met tonen van appel, 
peer en grapefruit

€ 3,50 per glas                                                 
€ 19,50 per fles

Debus                                       
Bacchus (Duitsland)                                     

Rheinhessen.
Licht zoete witte wijn 
met muskaataroma.

€ 4,00 per glas
 

Condesa Patricia                                              
Temptranillo en syrah.(Spanje) 

Fruitig en kruidige 
rode wijn met 

een lichte frisheid.
                                           

€ 3,50 per glas
€ 19,50 per fles                                    

Elysee 
Chardonnay (Frankrijk)                                       
Zacht, rond en vol met aroma 

an moesappelen, 
peer en honing. 

€ 4,00 per glas
€ 23,00 per fles

Le Montalus rosé                                            
Grenache en syrah (Frankrijk) 

Sappige droge knisperend 
frisse rosé met aroma’s van 
bosaardbei, citrus en appel.

€ 4,00 per glas
€ 23,00 per fles

Elysee 
Syrah (Frankrijk)                                             

 Rijp en beetje spicy met in de geur 
en smaak donker fruit zoals 
bramen en blauwe bessen.

€ 4,00 per glas       
€ 23,00 per fles

Heeft u een Allergie? Meldt het ons.

Le arche 
pinot grigio (Italie)

Zuiver en levendig met fruit 
en florale tonen 

en een milde frisheid.

€ 4,00 per glas
€ 22,75 per fles

Enquera crianza                                               
Tempranillo en monastrell (Spanje)          

Valencia Vol, rond en 
kruidig met rijp rood fruit 

en vanille

€ 4,00 per glas
€ 22,50 per fles


