
 

 

 

 

 

 

 

A la Carte: 
(te bestellen van 17:30-20:30 uur) 

 

Onze porties en prijzen zijn bescheiden waardoor u uw smaak kunt laten bepalen voor welke gerechten, en in welke volgorde u kiest. 

 

Voorgerechten 
 

Tonijn            14,95 

huis gemarineerd & gerookt / piccalilly / zoetzure radijs / sesam kletskopje 

        

Gamba & Mango          15,25 

Thaise gemarineerde reuze gamba / zoetzure chili dressing   

amandel / zoetzure mango / mango gel         

          

Kalf picanha           14,95 

zacht gegaard / basilicumolie / Parmezaanse kaas / Romeinse sla / gekonfijte bio-tomaat   

truffel crème            

         

Eendenlever           15,95 

crème brulée / rucola / gekarameliseerde sjalotten / krokant van amandel-hazelnoten 

en rozijnen           

            

Geitenkaas & Pompoen          13,95 

pompoenmousse met gember en limoen / honing / pistache / Romeinse sla / Arbequina-olie  

(Vegetarisch)           

 

Ambachtelijk Frans brood          5,75 

Extra Vierge olijfolie / roomboter met zeezout        

 

Olijven            3,75 

3 geselecteerde soorten           

 

Soepen 
 

Bloemkool & gerookte makreel         7,75 

romige soep / Ras el Hanout / gerookte makreel / knoflook croutons      

(Vegetarisch mogelijk met knoflook crouton, parmezaan en bosui) 

 

Bisque van strandkrab           10,75 

Crème fraîche / krab / dille          

  



 

 

 

 

Hoofdgerechten 

Skrei             15,95 

op de huid gebakken / ansjovis boter / Granny Smith appel / erwtasperge / couscous   

           

Sliptong & Coquille          15,95 

saffraansaus / wortelcrème / risotto nero / venkel compote       

 

Bavette & Cantharellen          15,95 

van de grill / saus van cantharellen, honing & pruimen / winterse groenten / aardappelkaantjes  

             

Iberico Rib-eye           15,95 

romige saus van Madeira / bereidingen van selderij / rode biet 

             

Portobello & Pasta          13,95 

penne pasta / paddenstoelen / kikkererwt / pesto / pijnboompit / Parmigiano Reggiano (Vegetarisch) 

 

 

Side dishes 

Coleslaw           4,25 

witte kool / yoghurt / kerrie / rozijnen / groene appel       

             

Ovenaardappelen          4,25 

zoete aardappel, truffel- en roseval aardappel met Provençaalse kruiden    

             

            

Nagerechten 

Banaan & Chocolade          8,50 

bananen taartje / chocolade moussse  / veenbes compote / vanille roomijs (Vegetarisch)   

             

Vanille & Pistache          8,50 

vanille mousse / Cantuccini / pistache & - nougatine / mandarijn en karamelsaus (Vegetarisch) 

             

Selectie Buitenlandse kazen         10,95 

Colloumiers / Morbier au lait cru / Tomme Savoie / Bleu de Gex au lait cru 

Paiarrop dadels  & amandelen / Mariënwaerdt appelstroop Bio     

    

            

Lekkernijen voor bij de koffie         4,25

  

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons restaurant? 

Like onze Facebook pagina en volg ons op Instagram 

 


