• Chocoladetaart° 4,75
• Limoen-citroentaart 4,00
• Cheesecake 4,50
• Fruittaart van het seizoen 4,00
• Worteltaart 3,25

ZOETIGHEDEN
• Koekje naar keuze:

havermout-cranberry koekje, kokosmacroon°, chocolat
chip cookie, cantuccino 0,75

• Twee scones met jam en clotted cream 5,00
• Afternoon Tea per persoon°° 21,00
• Brownie 3,00
• Citroencake 2,50

DE KEUKEN
De keuken van Villa Augustus en de moestuin zijn
nauw met elkaar verbonden. De koks laten zich graag
leiden door wat het seizoen brengt. Veel gerechten
zijn geïnspireerd op de eenvoud en frisheid van
de I taliaanse keuken. Groenten zijn dan ook een
belangrijk bestanddeel. Onze keuken is ambachtelijk
en vrijwel alles wordt zelf gemaakt. We gebruiken zo
weinig mogelijk kunstmatige toevoegingen.
Op de menukaart verandert elke twee maanden een
aantal gerechten. Van tevoren is dan ook nooit precies
te zeggen welke gerechten er wanneer op de kaart
zullen staan. Er wordt zoveel mogelijk met eerlijke
en biologische producten gewerkt. Het liefst uit de
directe omgeving, maar mooie ingrediënten uit
andere landen schuwen we zeker niet.

DE TUIN
Op de plek waar ooit de waterbekkens lagen van
de watertoren hebben we een tuin aangelegd.
Of eigenlijk zijn het allerlei tuinen: een moestuin,
een bloementuin, een terras, een boomgaard, een
bosje, een Italiaanse tuin, een vijver, een speeltuintje
en – ssst! – een geheime tuin. Samen vormen ze het
hart van Villa Augustus. Je kunt eruit eten, je kunt
erin wandelen, je kunt er aan duizend bloemen ruiken.
Het is een tuin die je dicht bij de seizoenen brengt en
die inspireert. De koks kijken eerst in de tuin en dan
in hun pan, en de tuinman plant graag aan waar de
keuken van droomt.
Loop toch ook even naar buiten! Voel de zon en de
wind, hoor het water, ruik de regen en wacht op de
maan onder een donkerblauwe lucht.

PROGRAMMA
Musici, dichters, schrijvers, schilders,
illustratoren en andere kunstenaars
die bij ons optreden, geven net als de
geuren, kleuren en smaken van de tuin
inspiratie aan Villa Augustus en haar
bezoekers. Humus voor de ziel.
Kijk voor meer informatie:
www.villa-augustus.nl
Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht
reserveren: 078 639 31 11 www.villa-augustus.nl
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TAART

LENTEMENU

HAPJES
• Gemengde nootjes*° 2,75
• Groene olijven*° 3,75
• Boquerones° 4,25
• Charcuterie° 5,75
• Bittergarnituur°° 13,00
• Arancini met peterselie-citroenolie* 6,50
• Brood met olijventapenade, tomatentapenade*
of van beiden een beetje°° 4,25

• Rauwe groenten met bagna cauda° 4,50

VOORGERECHTEN
lunch én diner

• Tomatensoep met crème fraîche*° 6,00
• Lente-minestrone met olijfolie en tijm*° 7,00
• Geroosterde seizoensgroenten met olijfolie,
citroen en knoflook*° 9,50

• Salade van geroosterde bieten met geitenkaas
en appel uit de tuin*° 11,50

• Gegrilde sardines met citroen, knoflook
en spaanse peper° 10,50

VOORAL VOOR DE LUNCH

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

• Zuurdesem met geroosterde kip, citroen, kruidenpesto,

• Wisselend naar het aanbod van de markt:

• Zuurdesembrood met gerookte zalm, citroen, mieriks-

• Halve koude kreeft met mayonaise° 23,00

seizoensgroenten en olijfolie°° 9,50
wortel en salade°° 9,50

• Halve kreeft uit de houtoven met rozemarijnfrites

•Garnalenkroketjes met mayonaise 11,00

en salade uit de tuin°° 28,00

•Geroosterde walnoot-zuurdesemboterham met puree

van witte bonen, ansjovis en groene asperges°° 10,00

• Gebakken eitje met geroosterde aardappel,

Le Bailli, Witte Merlijn, Achelse Blauwe en
Boeren Goudse Opleg*° 10,50

klein

groot

7,50

10,50

• Spaghetti met bolognesesaus°°

•Pappardelle met walnootpesto, buffelmozzarella

• Crostata met appel en amandel
met walnoot-roomijs* 7,50

•Chocolade nemesis met
crème fraîche*° 7,50

en geroosterde oesterzwam* 11,00

UIT DE HOUTOVEN

NAGERECHTEN
• Kaasbordje:

lardo di Collonnata en amandel° 9,00

PASTA

Plateau fruits de mer° 42,50

• Citroensgroppino*° 7,50
klein

groot

9,50

14,00

• Pizza met rauwe zwaardvis, olijfolie

10,00

15,00

• Pizza met tomaat en fior di latte*°°

8,50

11,00

• Pizza met fontina, lente-ui en
geroosterde aardappel*°°

Kijk voor divers ijs van Villa Augustus
op de borden, o.a. ijs gemaakt van
fruit van het seizoen

en rucola°°

• Salade uit de tuin*° 8,50
• Carpaccio van dry aged entrecote met lente-ui,
pecorino en rucola° 11,00

HOOFDGERECHTEN
• Steak (Hereford) met seizoensgroenten en
rozemarijnfrites°° 23,00

•Op de huid gebakken kabeljauw met voorjaarsgroenten, puy linzen en bagnet vert° 24,00

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

Parmezaanse kaas en rucola*° 17,50

• Dry aged entrecote met gegrilde voorjaarsgroenten,
aardappeltjes en daslookboter° 24,00

• Risotto alla pescatora° 21,00
• In bier gestoofde parelhoenbout met pancetta, tijm
en een kruidenstamppotje° 20,00

Voor oesters en ander aanbod: kijk op de borden!
* = vegetarisch
° = glutenvrij
°° = op verzoek glutenvrij

• Cider Abavas hopped glas 5,50 fles 30,00
fris, fruitig, citrus, lichte hop

• Celery gin van Rutte 6,50

bloemen, jeneverbes, koriander, kardemom

• Vodka van Rutte 6,50
• Jenever jong/oud van Rutte 3,25
• Koornwijn van Rutte 3,75
• Rum Zuidam Flying Dutchman 5,50
dark rum, zeer zacht, rijp fruit

• Grappa il Moscato di Nonino 6,00
aromatisch, rozen, tijm, vanille

• Grappa Marolo di Barolo (gerijpt) 6,50

zoethout, tabak, geroosterde amandelen

• Calvados Chateau du Breuil VSOP 6,00
appel, amandel, hout

• Cognac Montifaud VSOP 6,50
fruitig, zacht, vanille, caramel
• Bas Armagnac Tariquet VSOP 6,00

gedroogde pruim, gekonfijt fruit, amandel, licht kruidig

• Whiskey Bushmills black 5,50
mout, toffee, vanille, kruidig

• Whisky Glenmorangie Quinta Ruban 6,50

AFTERNOON TEA
• Uitgebreide afternoon tea met pot thee naar keuze°°

Scones met clotted cream en jam, fruittaart van het seizoen,
limoen-citroentaart.
Zuurdesemboterhammetjes met gerookte zalm, geroosterde
groenten, tomatentapenade,
roomkaas en een groentenfrittata 21,00
Dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur

TAART

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

• Ontbijt van het buffet°° 15,00 kinderen 7,50

belegde 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 bruiswater, sap en huisgemaakte siroop.

Ontbijt à la carte

• Chocoladetaart° 4,75

• Roerei met kruiden uit de tuin*° 6,50

• Limoen-citroentaart 4,00

• Omelet met seizoensgroenten en mascarpone*° 6,50

• Cheesecake 4,75

• Ricotta-pancake met seizoensfruit en

• Fruittaart van het seizoen 4,00
• Worteltaart 3,25

ZOETIGHEDEN
• Koekjes:

havermout-cranberry koekje, kokosmacroon°,
chocolat chip cookie, cantuccino 0,75

• Twee scones met jam en clotted cream 5,00
• Brownie 3,00
• Citroencake 2,50

12 jaar gerijpt in portvaten.
Kersen, chocolade, caramel, toffee

onze eigen honing 5,00

• In peperonata gestoofde eitjes met kruiden uit de tuin,
olijfolie en rode peper*° 8,50

• Croque monsieur met boerenkaas, bechamel
en rucola 8,50

• Zuurdesemtoast met beleg van het seizoen°° 8,50
• Klein ontbijt*:

filterkoffie of thee met een croissant, vers fuit
en yoghurt met granola 7,50

HAPJES
• Gemengde nootjes*° 2,75

• Whiskey Lagavulin 16 yrs 8,00

• Groene olijven*° 3,75

• Limoncello 5,00

• Charcuterie° 5,75

• Boquerones° 4,25

krachtig, uitgesproken turfsmaak met zoete ondertoon
fris, zongerijpte citroen, zacht

• Arancini met peterselie-citroenolie* 6,50

• Diverse likeuren v.a. 5,00

• Bittergarnituur°° 13,00

• Diverse soorten Port Kopke, Sherry v.a. 3,75

• Brood met olijventapenade, tomatentapenade

• Vermouth blanc Dolin 3,75

of van beiden een beetje*°° 4,25

elegant, aromatisch, kruidig

• Rauwe groenten met bagna cauda° 4,50
* = vegetarisch
° = glutenvrij
°° = op verzoek glutenvrij
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OVERIGE DRANKEN

KOFFIE
• Koffie (lungo), espresso, ristretto 2,40
• Espresso macchiato, cortado 2,60
• Cappuccino 2,90
• Koffie verkeerd 3,00

WATER & FRIS
• Bruisend en plat water van de tap, gefilterd en gekoeld
1,50 per 0,5 l, 2,25 per liter

• Limonade, eigengemaakte siroop van

rabarber, zwarte bes of citroen met
bruisend of plat water 2,25 per liter 7,00

• Latte macchiato 3,25

• Eigengemaakte ijsthee Green Lemon Sencha 2,75

• Irish Coffee 8,50

• Fever Tree tonic 3,25

• Extra shot espresso + 1,00 havermelk + 0,50

• Crodino 3,25

Voor de espresso gebaseerde koffie gebruiken we
Fazenda Nossa Senhora de Fatima (Brazilië, bio)
Voor de lungo: een blend van Fazenda Nossa Senhora de
Fatima (Brazilië, bio) en Finca Ceylan (Guatemala, bio)

THEE
• China Golden Yunnan, Se Chung Oolong, Traditional

• Coca cola (light), Fanta, Lipton Ice tea 2,75
• Chocolademelk 2,75 warm 3,00 slagroom 0,50
• Melk, karnemelk 2,25

BIER
• Gulpener 5,0% fluitje 2,50, vaasje 2,75
toegankelijk, zacht hoppig

Earl Grey, China Supreme Rose, Rooibos, Japan Green
Sencha 2,60

• Gulpener UR pilsner (bio) 5,0% fluitje 3,25 vaasje 3,50

Kruidenthee

• Korenwolf witbier 5,0% 3,50

• Verveine 2,75
• Verse munt 2,75
• Gember met tijm 2,75
• Alle thee ook per pot 0,8 l (trektijd 3-6 minuten) 8,25

SAP (VERS GEPERST)
• Sinaasappel 3,50 dubbele sinaasappel 5,50
• Biet, sinaasappel, gember, citroen 4,75
• Komkommer, venkel, mierikswortel, citroen
en munt 4,75

fris met een pittige, lichtbittere twist

fris-fruitig, koriander

• Budels malt 0.0 bio (alcoholvrij) 3,00

fruitig, moutig met verfrissende afdronk

• Tomaten 3,00
• Cranberry 3,25
• Appel, appel-peer, peer-kweepeer 2,75
Biologisch en uit de Betuwe

GL AS

FLES

• Domaine Antugnac Rosé, Languedoc

4,25

23,50

• Monticino, Sangiovese di Romagna

5,00

27,50

• Domaine Antugnac Rouge, Languedoc

4,25

23,50

• Sauer, Spätburgunder, Pfalz b

6,50

36,00

• Pagos de Araiz, Tempranillo, Navarra

5,50

30,50

• Gardiés, Les Millères, Roussillon b

7,00

38,50

• Fatalone, Primitivo, Puglia b

6,00

33,50

• Nada, Barbera d’Alba, Piemonte

7,25

40,00

• Le Tende, Bardolino Superiore, Veneto b

6,25

35,00

fris, rood fruit

soepel, rood fruit

Mousserend
• Castell de Soterra Cava Brut, Penedès bd

6,75

38,00

droog, zuiver, verfrissend

• Reis, Weissherbst Sekt rosé, Moezel

6,75

38,00

zachtdroog, aardbei, framboos

sappig, mild, elegant, fruitig

• De Sousa Brut Tradition, Champagne bd 12,00

rijp, bessen, pruimen

65,00

fijne mousse, citrus, rijp fruit, honing

kruidig, pruimen, intens

Wit
• Hugues de Beavignac, Picpoul de Pinet

5,00

27,50

• Neumayer Grüner Veltliner, Traisental

6,25

35,00

fruitig, mineralig, grapefruit, fris

vol wit fruit, groene appel, mineralig

5,00

27,50

• Brewdog APA (glutenvrij) 4,5% 4,75

• Valfaccenda, Roero Arneis, Piemonte bd

7,25

40,00

• Brouwerij Orval 6,2% 4,75

• Michaud, Sauvignon Touraine, Loire

5,00

27,50

• Brussels Beer project Babylone 7,0% 4,75

• Jacouton, Viognier, Rhône

6,75

38,00

amber-bruin, hoppig bittertje, caramel, citrus

soepel, rood fruit, frisse zuren

krachtig, rood fruit, zachte tannines

• Reis, Riesling Spätlese, Moezel

citrus, caramel, hoppig

Rood

donker fruit, romig, zoethout

45,50

fruitig, citrus, licht grassig, stevig

kruidig, vers rood fruit, vol (koel geserveerd)

Dessert
• Gardiés, Muscat de Rivesaltes ‘Flor’ b
exotisch fruit, honing, fris 0,5 liter

zacht-fruitig, licht aromatisch, wit fruit
intens fruit, abrikoos, grapefruit

zachtdroog, sappig, appel, citrus
delicaat, tropisch fruit, kweepeer

fris, aromatisch, perzik, groene appel

bloemig, wit fruit, abrikoos, houtrijping

• Brouwerij Jessenhofke PMPRNL 8,0% 4,75
tripel, citrus, kruidig, droge bitters

• VandeStreek Dark Roast Coffee Stout 8,0% 4,75

donker, krachtig, gebrande smaak van mout en koffie

27,50

23,50

8,25

• Brouwerij de Molen Vuur & Vlam IPA 6,2% 4,75

5,00

4,25

kruidig, fris, perzik

• Ch. de Lavernette, Pouilly-Fuissé bd

citrus, licht friszuur, hoppig bittertje

FLES

• Domaine Antugnac Blanc, Languedoc

30,50

• De Eeuwige Jeugd Gladjanus white IPA 4,6% 4,75

GL AS

rood fruit, abrikoos, citrus

5,50

fris-hoppig, tropisch fruit, kruidig

Rosé
• Michaud, Touraine Rosé, Loire

Huiswijn

• Le Tende, Bianco di Gustoza, Veneto b

• VandeStreek Playground non alcoholic IPA 0,5% 4,75

trappist, amber, fruitig, moutig, complex

OVERIGE SAP

WIJN

b = Biologische produktie
bd = Biologisch dynamische produktie

8,50

32,50

