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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

Ossenhaas
tataki, atjar, hoisinmayonaise, lente-ui en crunch van knoflook/kokos/gefrituurde ui

Schol
zacht gegaard, Hollandse garnalen, gekonfijte aardappel, asperge en citroenboter met
amandel

Gepocheerd hennenei
in dragon gemarineerde asperges, pecorino, krokant witbrood en beurre noisette

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

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Asperges traditioneel
witte asperges, gekookte ham, nieuwe-oogst-aardappeltjes, ei, botersaus en peterselie

Zeebaars
filet, risotto nero, black tiger, lamsoor, paksoi en salsa verde

Aspergeclafoutis
witte en groene asperges, citrusyoghurt, venkel-waterkerssalade

Frites

3,00

| Salade

1,75

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

Rabarber
tartelette, banketbakkersroom, krokant en sorbet van rabarber

Kaasplank
selectie kazen, perencompote, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

Drie- en viergangenmenu’s
niet in combinatie met elkaar 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

Ossenhaas
tataki, atjar, hoisinmayonaise, lente-ui en crunch van knoflook/kokos/gefrituurde ui

Schol
zacht gegaard, Hollandse garnalen, gekonfijte aardappel, asperge en citroenboter
met amandel

Gepocheerd hennenei
in dragon gemarineerde asperges, pecorino, krokant witbrood en beurre noisette

Lam
filet en procureur, couscous, gewokte asperges, courgette, eigen jus en gremolata

Makreel
zacht gegaard en geplukt, bruchetta, caponata en piment d’Espelette

Pandan-panna-cotta
huisgemaakte ‘seroendeng’, geroosterde venkel, groene asperges en piccalilly

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

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Asperges traditioneel
witte asperges, gekookte ham, nieuwe-oogst-aardappeltjes, ei, botersaus en peterselie

Zeebaars
filet, risotto nero, black tiger, lamsoor, paksoi en salsa verde

Aspergeclafoutis
witte en groene asperges, citrusyoghurt, venkel-waterkerssalade

Frites

3,00

| Salade

1,75

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

Rabarber
tartelette, banketbakkersroom, krokant en sorbet van rabarber

Kaasplank
selectie kazen, perencompote, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

