1Stel je eigen menu samen1
3 gangen menu € 35,50
1Menu van de Chef1

4 gangen menu € 42,50
5 gangen menu € 49,50

1Voorgerechten1

Carpaccio, parmezaan, pijnboompiDen, zongedroogde tomaat

€ 12,75

‘Klassieke’ Steak tartaar, crosIni, truﬀelmayonaise

€ 14,75

KreeLenbisque, gamba, bieslook schuim

€ 9,50

Gegrilde tonijn, beukenzwam, wakame, yakatori
( supplement in het menu € 3,00 )

€ 15,75

Gebakken coquilles, fregola, bloemkool, bieslook schuim
( supplement in het menu € 3,00 )

€ 15,50

In groene thee gerookte zalm,komkommer, piQge Citrus mayonaise

€ 14,75

Burrata, tomaat, kruidensla, schuim van basilicum, tomaten kruimel

€ 13,50

WiDe asperges, Opperdoezer Ronde, ei, Hollandaise

€ 13,00

WiDe asperges, Opperdoezer Ronde, ei, Hollandaise (Zalm of Livar ham)
( supplement in het menu € 3,00 )

€ 15,75

Hoofdgerechten1
Ravioli met aardappel en truﬀel, schuim van parmezaan

€ 17,50

Kip van ’t spit, huisgemaakte friet, seizoensgroenten

€ 18,50

Gebakken zeebaars, saﬀraan risoDo, paddenstoelen, beurre blanc

€ 22,50

Biefstuk van de haas, aardappelgraIn, groene asperges, (Jus of pepersaus)

€ 26,50

Lams kotelet, stoof en lamszwezerik, wiDe asperges, doperwt, rösI

€ 25,50

Rib-Eye 300 gram, Madeira jus, huisgemaakte friet, seizoensgroenten

€ 29,50

( supplement in het menu € 12,50 )
Supplement: Ganzenlever
Vis van de dag, limoen rijst, paksoi, curry saus, seroendeng

+

€ 5,00
€ 24,50

1Bijgerechten (bij een hoofdgerecht te bestellen)1
Rosevalaardappeltjes uit de oven
Seizoensgroenten

€ 3,75
€ 3,75

Huisgemaakte friet met truﬀelmayonaise

€ 3,75

Frisse salade met Caesar dressing

€ 3,75

1Nagerechten1
Crème brûlée met vanille ijs

€ 8,75

Romige citroen cheesecake met mandarijn sorbet

€ 8,75

Chocolade amandel taartje en ijs van boter babbelaars

€ 8,75

Warm Chocolade taartje met lopende vulling en zeezout karamel ijs
Wach6jd +/- 15 minuten

€ 8,75

SelecIe van kazen met kletzenbrood en compote van vijgen
( in het menu supplement € 4,00 )

€ 13,50

4 smaken van onze huisgemaakte ijssoorten

€ 8,75

