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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

32,50

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

‘Asian pulled porc’
zacht gegaard in hoisinsaus met taugé, alfalfa, koriander, atjar, steamed bun
en Aziatische notenmix

Zalm
zacht gegaard, sesam, crème van jasmijnrijst, gamba-tempura, wasabimayonaise
en zoetzure komkommer

Cannelloni
van courgette en zoete aardappel, met olijven, zongedroogde tomaat,
crème van feta en harissachips

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

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Maishoender
filet, gegaard met citroen en za’atar, pilav, rode ui, paprika, courgette,
salsa macha en gekaramelliseerde citroen

Kabeljauw
met krokante korst van broodkruim, hazelnoot en parmezaan, basilicumpolenta,
antiboise en crème van geroosterde paprika

Rodebietrisotto
met gebakken geitenkaas, walnoten, balsamico-vinaigrette, groene asperge en gele biet

Frites

3,25

| Salade

2,00

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

Mascarpone
sorbet, cassis-crémeux, merengue en chocolade

Kaasplank (+ 2,00)
selectie kazen, appelstroop, 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

39,50

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

‘Asian pulled porc’
zacht gegaard in hoisinsaus met taugé, alfalfa, koriander, atjar, steamed bun
en Aziatische notenmix

Zalm
zacht gegaard, sesam, crème van jasmijnrijst, gamba-tempura, wasabimayonaise
en zoetzure komkommer

Cannelloni
van courgette en zoete aardappel, met olijven, zongedroogde tomaat,
crème van feta en harissachips

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

Kalfslende
rosé gebakken, kerriekrieltjes, haricots verts, champignons, spek, pesto en kalfsjus

Coquille
gebakken, knolselderij-vanillecrème, ingelegde beukenzwammetjes,
bleekselderij en gebrande hazelnoten

Witlof
gegrild, burrata, extra vierge olijfolie, dragonmayonaise, gepocheerd ei en kruidige salade

USA Black Angus housesteak
rösti, geroosterde seizoensgroenten en rodewijnjus

Maishoender
filet, gegaard met citroen en za’atar, pilav, rode ui, paprika, courgette,
salsa macha en gekaramelliseerde citroen

Kabeljauw
met krokante korst van broodkruim, hazelnoot en parmezaan, basilicumpolenta,
antiboise en crème van geroosterde paprika

Rodebietrisotto
met gebakken geitenkaas, walnoten, balsamico-vinaigrette, groene asperge en gele biet

Frites

3,25

| Salade

2,00

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

Mascarpone
sorbet, cassis-crémeux, merengue en chocolade

Kaasplank (+ 2,00)
selectie kazen, appelstroop, suiker- en mueslibrood

Koffie met friandises

