Voorgerechten
Rauw gemarineerde tonijn, zacht gegaarde kalf, kappertjes,
crème van oosterse kruiden 								€ 17,75
Steak tartaar, kroepoek van mosterd, zoetzure wortel,
sorbet van tomaten ketchup								€ 14,75
Gazpacho, watermeloen, komkommer, zoetzure ui en krokante ui 		€ 11,50
Gebakken coquilles, venkel salade, chorizo, schuim van saffraan

		€ 17,50

Gerookte zalm, komkommer, mierikswortel, dille mayonaise			€ 15,75
Halve kreeft, citrus mayonaise, witlof, grapefruit					€ 18,50

Hoofdgerechten
Ravioli van doperwten, groene groentes, schuim van Parmezaan			€ 18,50
Boerderij kip van ’t spit met limoen mayonaise 					€ 19,50
Gegrilde runderlende, crème van zoete aardappel,
polenta, oesterzwam, knoflook jus							€ 24,50
Gebakken Heilbot, citrus risotto, antiboise

					€ 24,75

Gebakken eendenborst, gekonfijte eend, rode biet, gekonfijte aardappel		

€ 23,50

Vis van de dag, wortel crème, gepofte wortel, gegaarde prei 			€ 21,50
Côte de Boeuf van 800 gram met madeira jus ( voor 2 personen )			
Supplement: Rossini								+

€ 28,50 p.p
€ 5,00 p.p

Bijgerechten
(bij een hoofdgerecht te bestellen)
Rosevalaardappeltjes uit de oven 							€ 3,75		
Seizoensgroenten

									€ 3,75

Huisgemaakte friet met truffelmayonaise						€ 3,75
Frisse salade met Caesar dressing							€ 3,75
Wij hebben kleine porties voor kinderen.
Heeft u een allergie? Meld het ons. Voor meer informatie over allergenen kunt u vragen naar onze chef

Menu
Gazpacho, watermeloen, zoetzure ui en krokante ui, komkommer en gamba
Rauw gemarineerde tonijn, zacht gegaarde kalf, kappertjes, crème van oosterse kruiden
Gebakken coquilles, venkel salade, chorizo, schuim van saffraan
Gegrilde runderlende, crème van zoete aardappel, polenta, oesterzwam, knoflook jus
Frambozen bavarois, citroenmousse, verveine en gingerbeerijs
3 gangen
4 gangen
5 gangen
6 gangen

Gazpacho, runderlende, framboos bavarois		
Gazpacho, tonijn, runderlende, framboos bavarois		
Gazpacho, tonijn, coquilles, runderlende, framboos bavarois
Gazpacho, tonijn, coquilles, runderlende, kaas, framboos bavarois

€ 37,50
€ 43,50
€ 49,50
€ 55,00

Nagerechten
Frambozen bavarois, citroenmousse, verveine, gingerbeerijs			

€ 8,75

Mousse van cheesecake met sinaasappelijs						

€ 8,75

Panna cotta van yoghurt, mousse van chocolade,
passievrucht curd en yoghurtijs								€ 8,75
Selectie van Hollandse kazen met kletzenbrood en Compote			

€ 13,50

