
RUNDERSTAARTSTUK, SALIE & CRANBERRY       €12,00
Langzaam gegaarde runderstaartstuk met salie en mosterd 
geserveerd met peren cranberry chutney 
(lactose, sulfiet, mosterd, eieren)
 
TARTE TATIN, WALNOOT & SINAASAPPEL        €10,00
Bieten tarte tatin met sjalotten, walnoot en sinaasappeldressing
(gluten, lactose, sulfiet, mosterd, eieren)
 
GAMBA’S, ROMEINSE SLA & PANCETTA         €16,00
Salade van gebakken gamba’s, romeinse sla, grapefruit en pancetta
(schaaldieren, lactose, sulfiet, mosterd, eieren)

GEITENKAAS, MANGO & BOSUI        €10,00
Geitenkaas met een compote van mango en bosui geserveerd 
en een aardappel cilinder
(lactose, sulfiet, mosterd, eieren)

HUISGEROOKTE ZALM, RODE UI & AUBERGINE      €16,00 
Huisgerookte zalm met een rode uien chutney en crème van aubergine 
(vis, lactose, sulfiet, mosterd, eieren) 

EENDENBORST, SOJABONEN & CITROEN       €12,00
Langzaam gegaarde eendenborst met gekaramelliseerde koolrabi, sojabonen 
en een stroop van citroen en sesam
(sesam, lactose, sulfiet, mosterd, eieren)

Voorgerechten



COQUILLES, AVOCADO & GRANNY SMITH      €12,00
Gebakken coquilles met avocado crème en Granny Smith zoetzuur
(schelpdieren, lactose, sulfiet, mosterd, eieren)
 
VENKELSOEP, PISTACHE & AMANDEL        €8,00
Geroosterde venkelsoep met pistache mascarpone, roze peperkorrels en amandelen
(noten, lactose, sulfiet, mosterd)
 
STEAK TARTAAR, SJALOT & KAPPERTJES         €10,00
Fijngehakte ossenhaas puntjes met gesnipperde sjalotten en kappertjes
(lactose, sulfiet, mosterd, eieren)

MOSTERDSOEP, SPEK & BIESLOOK        €8,00
Romige mosterdsoep met uitgebakken spek en fijngesneden bieslook
(lactose, sulfiet, mosterd, eieren)

DUO KALF, BATAAT & APPEL         €20,-
Gebakken Lever en Rib Eye met zoete aardappel crème, rode ui, 
peulen en appeljus (lactose, sulfiet)

ZEEBAARS, ZEEKRAAL & ZONTOMAAT       €20,-
Gegrilde zeebaarsfilet met zeekraal, gele courgette en zongedroogde tomatensaus
(vis, lactose, sulfiet)
 
KOOL, BLAUWSCHIMMEL & TRUFFEL       €20,-
Gratin van kool en blauwschimmelkaas met gefrituurde portobello’s, mini aubergine 
en een lichte honing truffelsaus (lactose, sulfiet, gluten)

TOURNEDOS, PADDESTOELEN & ROZE PEPER       €26,-
Gebakken tournedos met gebakken paddenstoelen, groene courgette 
en roze peper jus (lactose, sulfiet)

LAMSRACKS, DOPERWTEN & TUINKRUIDEN       €26,-
Gebraden lamsracks met doperwten crème, gele wortel spaghetti, 
jus verrijkt met Marsala en tuinkruiden (lactose, sulfiet)

KABELJAUW, RATATOUILLE & KERRIE       €20,-
Gebakken kabeljauwfilet met ratatouille en saus van kerrie en dille 
(vis, lactose, sulfiet)

Soepen en Tussengerechten

Hoofdgerechten



CREME BRULEE, CARAMEL & MALAGA IJS      €7,50
Koffie crème brulee met nootmuskaat karamel, cream sherry saus en malaga ijs
(lactose, eieren)

ANANAS, KOKOS & WITTE CHOCOLADE       €7,50
Carpaccio van in rum en bruine basterd gemarineerde ananas met kokos granite, 
witte chocolade scherven en groene kruiden olie 
(eieren, sulfiet)

RABARBER, AARDBEIEN & BASIL CRESS       €7,50
Rabarber bavarois met crème anglaise, gemarineerde aardbeien, Basil cress en 
aardbeiensorbet (gluten, lactose, eieren)

CHOCOLADE, KERSEN & FRAMBOZENSORBET      €7,50
Chocolade kubus gevuld met een mousse van kersen en frambozen sorbetijs 
(gluten, lactose, eieren)

KAASPLANK, JAM & VIJGENTAART       €10,-
Kaas, noten-rozijnen-vijgenbrood, jam en vijgentaart 
(lactose, gluten, noten)

Nagerechten


