
 

 

Voorgerechten 
 

IBERICO PROCUREUR, PISTACHE & KERRIE-MAYONAISE € 14,- 
Iberico procureur, pistache, dadels, koolsla, met een kerrie-mayonaise 

(lactose, eieren, noten) 

 

HUISGEROOKTE ZALM, COQUILLES & PESTO   € 17,- 
Huisgerookte zalm, coquilles, pesto, oude kaas, yoghurt zalm-kaviaar dressing,  
(schelpdieren, vis, lactose, eieren, sulfiet) 

 

GEROOKTE PALING, APPEL & TOMATEN-GEL   € 18,- 
Gerookte paling, appel, komkommer, croutons en een tomaten-gel 
(vis, lactose, sulfiet, eieren) 

 

GEITENKAAS, PECANNOTEN & GROENE KOOL   € 14,- 
Geitenkaas, pecan noten, groene kool, zontomaat, linzen verrijkt met tijm en limoen 

(lactose, sulfiet, noten, eieren) 

 

CEVICHE VAN TONIJN, RUCOLA & RODE CURRY  € 16,- 
Ceviche van tonijn, rucola, green meat radijs en een rode curry dressing 

(vis, lactose, eieren) 

 

RUNDERBAVETTE, GEMBER & BASILICUM DRESSING  € 14,- 
Runderbavette van de Big Green Egg ingesmeerd met stroop, cherrytomaten mix, tijm,  

gember, knoflook en een basilicum dressing 

(lactose, eieren, sulfiet) 

 

 

Tussengerechten 
 

ZOETE PAPRIKA-ROOMSOEP      € 8,- 
Zoete paprika-roomsoep, buikspek van de Big Green Egg en bieslook  
(lactose, sulfiet) 

     

PANKO GAMBA’S & CAESAR DRESSING    € 12,- 
Panko gamba’s met een caesar dressing en romeinse sla 
(sulfiet, gluten, eieren, lactose, schaaldieren)   

 

KWARTELBOUTJES & SAFFRAAN MAYONAISE   € 10,- 
Kwartelboutjes, met een gefrituurd kippenei, verrijkt met een saffraan mayonaise 
(lactose, gluten, eieren) 



 

 

Hoofdgerechten 
 

TOMATEN RÖSTI, BROCCOLI & BASILICUM VINAIGRETTE € 22,- 
Tomaten rösti, gefrituurd tortilla wrap koekje, broccoli taartje, verrijkt met een basilicum vinaigrette  
(gluten, lactose, sulfiet, eieren) 
 

ZALM, BABY MAIS & LIMOENBLADSAUS    € 22,-  
Gegrilde zalm, baby mais, limoenbladsaus, courgette en chiogga biet parten 
(vis, eieren, lactose, sulfiet) 

 

TARBOT, ROMANESCO BLOEMKOOL & VENKEL   € 26,- 
Gebakken tarbot, romanesco bloemkool, venkel en een dragonsaus  

(vis, lactose, gluten, sulfiet) 
 

OSSOBUCCO & ROZEMARIJN-CITROEN JUS    € 22,- 
Gestoofde ossobucco, savooiekool, gele courgette, cherrytomaat, met een rozemarijn-citroen jus 
(lactose, sulfiet) 

 

MAISKIP SUPREME, TOMAAT & DRAGON    € 22,- 
Maïskip suprême, kaaskorst, tomaat, mosterd, dragon, sugarsnaps en roodlof 
(eieren, sulfiet, gluten) 
 

TOURNEDOS, POMPOEN & RODE PORT JUS    € 26,- 
Gegrilde tournedos, mini prei, groene asperges, pompoen-chili crème,  

geserveerd met een rode port jus  
(sulfiet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Desserts 
 

 

MUNT-LIMOEN SEMIFREDDO, GRANITÉ & FRAMBOZEN € 7,50 
Semifreddo van munt en limoen, frambozen crème en een granité van sinaasappel en tequila  
(lactose, sulfiet, gluten, eieren) 

 

PANNACOTTA & PISANG AMBON     € 7,50 
Pannacotta van banaan en karamel, Pisang Ambon marshmallows, geserveerd met 

kokos-dark chocolade-ijs  
(lactose, sulfiet, eieren) 

 

BASTOGNEKOEK, MANGO & HONNY CRESS   € 7,50 
Bombe bastognekoek-mouse, mango crème en Honny Cress 
(lactose, sulfiet, eieren, gluten) 

 

CRÈME BRÛLÉE, WITTE CHOCOLADE & FRAMBOZEN  € 7,50 
Citroen crème brûlée, witte chocolade quenelles en een frambozen sorbetijs  
(lactose, sulfiet, eieren) 

 

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 dessertwijn 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, sinaasappelmarmelade, citrusfruit,  

rozijnen, vijgen en noten. Geconcentreerd van smaak, prachtig evenwicht tussen zuur en zoet  

met een lange afdronk. 
 

EL CANDAD, PEDRO XIMÉNEZ, SPANJE      € 7,50 
Uitstekende zacht bruine dessertwijn 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.  
 

KOPKE, TAWNY RESERVA       € 6,50 

TAYLORS, LBV 2012        € 7,50 

TAYLORS, 10 YEARS OLD TAWNY      € 12,50 

TAYLORS, OVER 40 YEARS OLD TAWNY     € 24,50 

   

 


