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R E S TA U R A N T

D R I E G A N G E N M E N U

28,50

Carpaccio
runderlende, pesto, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Kwartel
filet en bout, zacht gegaard, zuurkool, aardappelmousseline en jus met hazelnoot,
honing en appelcider

Zalm
Oosters gemarineerd, wakame, furikake-kletskop, eryngii en wasabimayonaise

Artisjok & Burrata
crème en salade van artisjok met burrata, pijnboompitten, mint, kappertjes,
saffraanmayonaise en cracker van lijnzaad en pompoenpitten

Bisque
krachtige kreeftensoep, rivierkreeft, citrus-crème-fraîche, gegrilde paprika en lente-ui

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Parelhoen
gekonfijte bout, gepofte bataat gevuld met spicy hummus, gewokte boerenkool
en foeliejus

Viscurry
in currysaus gegaarde vis, mosselen en gamba’s met rode ui, koriander,
sambalboontjes, naanbrood en trassirijst

Parelcouscous
currygroenten, gemberschuim, pappadum, koriander en geroosterde pinda’s

Frites

3,00

| Salade

1,75

Bananenhangop
gesuikerde pinda’s, gezouten karamel, blokjes brownie en roomijs van Licor 43

Crème brûlée
van pure chocolade met vanille-ijs, sinaasappeltuille en witte bros

Kaasplank
selectie kazen, perencompote, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

Drie- en viergangenmenu’s
uitsluitend per tafel te bestellen

Hebt u een allergie? Meld het ons!

V I E RG A N G E N M E N U

36,00

Carpaccio
runderlende, pesto, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Kwartel
filet en bout, zacht gegaard, zuurkool, aardappelmousseline en jus met hazelnoot,
honing en appelcider

Zalm
Oosters gemarineerd, wakame, furikake-kletskop, eryngii en wasabimayonaise

Artisjok & Burrata
crème en salade van artisjok met burrata, pijnboompitten, mint, kappertjes,
saffraanmayonaise en cracker van lijnzaad en pompoenpitten

Livar
2 bereidingen, ‘lasagne’ van ratatouille met bechamel, groene asperge
en jus van salie en zwarte knoflook

Zeebaars
radijs-komkommersalade, groene olijf, gepofte rijst en basmatischuim

Bloemkool
diverse bereidingen, gemarineerde feta, shatta-vinaigrette en pappadum-schotsen

Bisque
krachtige kreeftensoep, rivierkreeft, citrus-crème-fraîche, gegrilde paprika en lente-ui

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Parelhoen
gekonfijte bout, gepofte bataat gevuld met spicy hummus, gewokte boerenkool
en foeliejus

Viscurry
in currysaus gegaarde vis, mosselen en gamba’s met rode ui, koriander,
sambalboontjes, naanbrood en trassirijst

Parelcouscous
currygroenten, gemberschuim, pappadum, koriander en geroosterde pinda’s

Frites

3,00

| Salade

1,75

Bananenhangop
gesuikerde pinda’s, gezouten karamel, blokjes brownie en roomijs van Licor 43

Crème brûlée
van pure chocolade met vanille-ijs, sinaasappeltuille en witte bros

Kaasplank
selectie kazen, perencompote, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

