
 

 

Voorgerechten 
 

 

GEROOKTE ZALM, BIET ZOET-ZUUR & GEMBER   € 14,- 
Gerookte zalm en bieten lasagne met zoete aardappel-crème en gember dressing 
(vis, gluten, lactose, eieren) 

 

GEROOSTERDE DIAMANTHAAS, WONTON & POMPOEN € 14,- 
Dun gesneden en rosé geroosterde diamanthaas met gefrituurde wonton en pompoencarré   
(gluten, eieren, mosterd, lactose) 

 

TAMME EEND, WITLOF & MANGO     € 14,- 
Gekonfijte eendenbout rollade met witlofsalade en een mango-chutney 
(lactose, gluten, sulfiet) 

 

TONIJN, BOSUI & GEROOSTERDE LIMOEN    € 16,- 
Gegrilde tonijn met fijn gesneden bosui en geroosterde limoen-vinaigrette 
(vis, lactose, gluten, sulfiet) 

 

QUINOTTOKOEKJE & RODE UI MAYONAISE   € 14,- 
Gebakken Quinoa risotto met gekarameliseerde rode uien mayonaise  
(lactose, gluten, sulfiet) 

 

HERTENBOUT, BACON & WHISKY      € 14,- 
Op de big green egg gegaarde hertenbout met hazelnoten, bacon en whisky  
(sulfiet, gluten, lactose, noten) 

 

 

Tussengerechten 
 

 

PIJLSTAARTINKTVIS, TJAPCHOY & MIRIN VINAIGRETTE € 10,- 
Gegrilde pijlstaartinktvis met gemengde groente en zoete Japanse wijn vinaigrette 
(weekdieren, lactose, gluten, eieren) 

 

COURGETTESOEP, GAMBA & TRUFFELOLIE   € 10,- 
Courgette roomsoep met in honing gemarineerde gamba’s en truffelolie 
(schaaldieren, lactose, sulfiet, mosterd) 

 

STEAK TARTARE, RUCOLA & TOMAAT    € 12,- 
Gehakte tournedos met rucola en zongedroogde tomaten-dressing 
(sulfiet mosterd) 



 

 

Hoofdgerechten 
 

 

SNOEKBAARS, SAFFRAANBLOEMKOOL & OESTERSAUS € 22,- 
Gebakken snoekbaars met saffraan bloemkool-crème, zeekraal, tomaat, oestersaus en honing 
(vis, lactose, gluten, eieren, sulfiet) 

 

VEGA WELLINGTON, TORTILLA & RAS EL HANOUT  € 22,- 
Groente in korstdeeg met een aardappeltaartje en ras el hanout saus 
(lactose, gluten, sulfiet, eieren) 

 

TONGSCHAR, SOUSVIDE SCHORSENEER & MIRIN SAUS € 22,- 
Gegrilde tongscharfilet met schorseneren, rode paprika-gel, peulen en Japanse witte wijn beurre blanc 
(vis, lactose, gluten, sulfiet) 

 

IBERICO LENDE, SPITSKOOL & BARBECUE JUS   € 22,- 
Gebakken Iberico lende met gebraiseerde spitskool, kastanje karamel en  

een jus verrijkt met barbecuesaus 
(lactose, gluten, sulfiet, sesam) 

 

TOURNEDOS, PASTINAAK & GEROOKTE KNOFLOOK-JUS € 26,- 
Gebakken tournedos, pastinaak-crème, groene bonen en gerookte knoflook-jus 
(lactose, gluten, sulfiet) 

 

HAZENBOUT, DOPERWTENPUREE & VIJGEN   € 26,- 
Gestoofde hazenbout met paddenstoelen, shropshire blue kaas, 

citroen, zwarte peper, gedroogde vijgen en cranberries 
(sulfiet, gluten, lactose) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desserts 
 

 

CHOCOLADE BOMBE, MASCARPONE & KOFFIEROOM-IJS € 7,50 
Pure chocolade mousse met mascarpone en koffie roomijs 
(lactose, gluten, eieren, sulfiet) 

 

SUIKERBROODPUDDING & WITTE CHOCOLADE   € 7,50 
Suikerbrood gegaard in de oven met witte chocolade druppels geserveerd met vijgen-ijs 
(lactose, gluten, eieren, sulfiet) 

 

STERANIJS SPONGECAKE, APPEL & BITTERKOEKJES-IJS € 7,50 
Luchtige cake verrijkt met steranijs, appel rozijnen compote, bitterkoekjes-ijs 
(lactose, sulfiet, noten, gluten, eieren) 

 

APPELTAARTJE, FRANGIPAN & KANEEL-IJS   € 7,50 
Appeltaartje met amandelspijs, rozijnen, kaneel roomijs en karamelsaus 
(lactose, sulfiet, noten, gluten, eieren) 

Bereidingstijd van circa 15 minuten 

 

KAASPLANK, JAM & VIJGENTAART     € 12,50 
Kaas, noten-rozijnen-vijgenbrood, jam en vijgentaart  
(lactose, gluten, noten) 
 

FRIANDISES         € 2,50 
Voor bij de koffie, per persoon    

 

 
 
 
 
 

 



 

 

Dessertwijnen 
 

 

DELAS, MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE 2015, FRANKRIJK € 5,50  
Bekende witte dessert wijn van de Muscat druif. Veel zoet geel fruit in geur en smaak. 
 

BACALHȎA, MOSCATEL DE SETÛBAL, PORTUGAL   € 6,75 
Prachtig goudgeel/oranje van kleur. Intense neus, wat typerend is voor deze Moscatel de Setubal: 

sinaasappelmarmelade, citrusfruit, rozijnen, vijgen en noten.  

Geconcentreerd van smaak, met citrusfruit, prachtig evenwicht tussen zuur en zoet met een lange afdronk. 
 

EL CANDAD, PEDRO XIMÉNEZ, SPANJE      € 7,50 
Uitstekende zacht bruine dessert wijn van de Pedro Ximénez druif; deze  
levert een fraai samenspel van zoete krenten en tonen van honing.  
 

CHÂTEAU VIOLET SAUTERNES 2010, BORDEAUX, FRANKRIJK € 8,50 
Beroemde witte dessert wijn  gemaakt van Semillion en de Sauvignon Blanc druiven. 

Complexe tonen van geel fruit en een krachtige, lange en intense afdronk.  
 

QUINTA DAS CARVALHAS, TAWNY RESERVA    € 6,50 

QUINTA DO NOVAL, LBV 2012      € 7,50 

QUINTA DAS CARVALHAS, 10 YEARS OLD TAWNY   € 12,50 

NOVAL, OVER 40 YEARS OLD TAWNY     € 24,50 

   

 


