FAULK
RESTAURANT EST 2012

“De plek waar smaak en gezelligheid
elkaar ontmoeten”
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WITTE WIJN
BUBBELS
Sparkling Chardonnay Pinot Noir 'Azahara' Australië

€ 33,00

€ 6,50

€ 60,00

€ 11,00

€ 25,00

€ 5,00

€ 30,00

€ 5,75

€ 32,00

€ 6,25

€ 32,00

€ 6,25

€ 32,00

€ 6,25

€ 38,00

€ 7,50

€ 35,00

€ 7,00

€ 38,00

€ 7,50

€ 32,00

€ 6,25

€ 40,00

€ 8,00

Aangenaam romig, een vleugje amandel, opwekkend, met een fijne mousse en goede zuren

Deutz Champagne Brut Classic
Een florale neus met aroma's van toast, marsepein en gerijpte vruchten zoals appels en peren

VAN LICHT EN FRIS NAAR COMPLEX EN VOL
Dumanet Viognier IGP Languedoc Frankrijk 2016
Volle smaak, klein vetje, fijn wit fruit en floraal

Pinot Grigio Serena Toscane Italie 2016
Licht kruidig karakter, vleugje abrikoos en perzik, mooie zuren en een klein bittertje

Bellori Joven Rueda Verdejo Spanje 2016
Tropische tonen, venkel, stuivend en verfrissend

Sauvion les Eglantines Touraine Sauvignon Frankrijk 2016
Groene appel, vleugje groene paprika en verfrissende zuren

Grüner Veltliner Ewald Gruber ‘klassik’ Oostenrijk QBA 2016
Heerlijk kruidig met veel mineraliteit, gele pruimen, appel en bloemen

Brochard Pouilly Fumé Sauvignon Blanc Loire Frankrijk 2015
Kruidig en licht rokerig boeket, tonen van perzik en hazelnoot

Logan Weemala Riesling New South Wales Australië 2016
Geurige tonen van bloesem, mandarijn, rijpe appel, citrusfruit en een mineralige afdronk

Aaldering Pinotage Blanc WO Stellenbosch Zuid-Afrika 2017
Tonen van kruisbes, groene thee, beetje frambozen

Manoir Grignon Chardonnay Pays d’Oc Frankrijk 2016
Exotisch fruit, boterige textuur, vanille en frisse zuren

Bourgogne Chardonnay aoc 'Parisse' Frankrijk 2016
Volle, frisse minerale smaak, tonen van citrus, perzik, vanille, toast en klein botertje
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RODE WIJN
VAN SOEPEL EN ROND NAAR STEVIG EN KRACHTIG
Diehl Spätburgunder ‘eins zu eins’ QbA trocken Duitsland 2016

€ 31,00

€ 6,00

€ 33,00

€ 6,50

€ 25,00

€ 5,00

€ 34,00

€ 6,75

€ 34,00

€ 6,75

€ 39,00

€ 7,75

€ 25,00

€ 5,00

€ 37,00

€ 7,25

€ 41,00

€ 8,25

€ 34,00

€ 6,75

Zacht en licht met tonen van kersen en een beetje pruim, licht aardse toets

Delas Frères Côtes-Du-Rhône "Saint Esprit" Frankrijk 2016
Klassieke Syrah neus, met tonen van bessen, violen, zoethout en specerijen

Antico Fuoco Appassimento Rosso, Puglia Italië 2015
Geconcentreerd boeket van zwarte bessen en chocola. Fluweel zachte tannines

Mauro Americano Zinfandel Reserve Amerika 2016
Zachte nuances van rood en zwart fruit als cassis, braambes en bosbes

Malbec La Posta 'Paulucci' Mendoza Argentinië 2016
Mooi soepel en peperig, specerijen, vanille en toast, karamel en koffie, krachtige wijn

Fougueyrat aoc St. Emilion Grand Cru Frankrijk 2015
Heerlijk zwoel in de geur, lichte kruidigheid, laurier, vanille, rokerig, breed en subtiel

The Fishwives Club Black Earth Merlot Zuid-Afrika 2015
Kruidig van smaak met tonen van zwarte peper, pure chocola en gekonfijt fruit

Tommasi "Ripasso" Valpolicella Supriore doc Italië 2014
Donker fruit van bramen, zwarte bessen, krentjes en rozijntjes, een tikje zoete kersen

Le Macchiole Bolgheri Rosso Italië 2014
Lichte kruidige accenten van groene peper met lichte vanille toon, intense rode fruitaroma’s

Rioja Reserva doc 'Conde Valdemar' Spanje 2010
Een wijn met zeer veel diepte en concentratie, kruiden, vanille en room, kracht en intensiteit
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EXTRA INFO
FREE WIFI
Wifi: Free wifi faulk Wachtwoord: Menukaart

INHUREN / AFHUREN
Wij worden regelmatig afgehuurd voor zakelijke of feestelijke gelegenheden. Wij zijn al af te
huren vanaf 10 personen. Ook op locatie koken is voor ons geen enkel probleem.

O-ORIGINAL WATER
Wij schenken water van O-original. Lokaal gezuiverd en gekoeld water. Wij rekenen niet per
fles, maar per persoon. Voor € 2,00 p.p. zorgen wij voor de gehele avond voor een volle,
koele fles op tafel.

CADEAUBON
Vindt u het ook altijd zo lastig om een goed cadeautje te bedenken voor iemand? Denk dan
eens aan een cadeaubon van FAULK. Een culinair en feestelijk cadeau voor iedere
gelegenheid.

TRY OUT TUESDAY
Bent u gek op nieuwe dingen uitproberen? Wij wel. Wij zoeken iedere 1e dinsdag van de
maand proefkonijnen. Doordat wij een constante doorloop van gerechten op onze kaart
willen hebben, komen wij iedere 1e dinsdag van de maand met nieuwe gerechten om onze
kaart te veranderen/verbeteren. Dit moet uiteraard wel goedgekeurd worden, voordat het
daadwerkelijk op de kaart komt. Dus heeft u goed ontwikkelde smaakpapillen, gevoel voor
opmaak van het bord en verstand van lekker eten, kom dan eens dineren bij ons op de
1e dinsdag van de maand. Op de try-out gerechten geven wij dan 25% korting en horen dan
graag uw bevindingen over het gerecht.

FACEBOOK
Wij zijn erg actief op facebook. Hier houden we onze gasten graag op de hoogte van leuke
acties, evenementen, nieuwe ontwikkelingen en natuurlijk het nieuwe menu. Wilt u ook op
de hoogte blijven van alle nieuwtjes omtrent FAULK. Like ons dan op facebook.

NIEUWSBRIEF
Wilt u via de email op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, nieuwe menu’s en
profiteren van leuke kortingen, meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze versturen
wij 1x per maand.
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