
ROSBIEF, PASTINAAK & RADIJS        €13,-
Geroosterde rosbief, crème van pastinaak en radijs
(mosterd, lactose, sulfiet, eieren)

LANGOUSTINES, PEPER & CITROEN        €16,-
Salade met gebakken langoustines en citroen peper mayonaise
(schaaldieren, mosterd, lactose, sulfiet, eieren)

GEROOKTE HAM, COQUILLES & ACETO       €18,-
Gebakken coquilles geserveerd met dungesneden ham en Aceto stroop
(weekdieren, mosterd, lactose, sulfiet, eieren)

CEVICHE, GEROOKTE ZALM & BLOEMKOOL      €16,-
Ceviche van gerookte zalm met zoetzure bloemkool en salty fingers
(vis, mosterd, lactose, sulfiet, eieren)
 
GEITENKAAS, ABRIKOZEN & CASHEWNOTEN      €13,-
Salade van geitenkaas met abrikozen, cashewnoten en vijgen
(mosterd, lactose, sulfiet, eieren)

SPRING ROLL, GROENTES & SWEET CHILI        €13,-
Spring roll gevuld met wortel & courgette, geserveerd chili mayonaise
(mosterd, lactose, sulfiet, eieren)

Voorgerechten



 SWEETPEPPERSOEP, ROOMKAAS & BASILICUM      €8,-
Zoete paprikasoep verrijkt met roomkaas en basilicum olie
(lactose, sulfiet)

STEAKTARTAAR, BUNDESFLEISCH & RODE PORT STROOP     €12,-
Fijngehakte ossenhaas puntjes met gerookt rundvlees verrijkt met rode portstroop
(mosterd, lactose, sulfiet, eieren)

MOSTERDSOEP, BACON & BIESLOOK       €8,-
Romige mosterdsoep met uitgebakken bacon en fijngesneden bieslook
(mosterd, lactose, sulfiet)

GAMBA’S, KNOFLOOK & SALADE        €12,-
Gebakken gamba’s met knoflook en gemengde salade
(schaaldieren, mosterd, lactose, sulfiet, eieren) 

TOURNEDOS, MINI KING OYSTER & WILDE KNOFLOOK     €26,-
In boter gebakken tournedos met mini konings oesterzwam, snijbonen en 
wilde knoflook jus (lactose, sulfiet)

KALF, TONIJN & SALIE         €24,-
Gebakken kalfsentrecote met gegrilde tonijn, baby spinazie en romige salie jus
(vis, lactose, sulfiet)

TONGFILET, PEULEN & KUMMEL        €26,-
Gegrilde tongfilet met peulen, bosui en geparfumeerde kummel saus
(vis, lactose, sulfiet)

SNOEKBAARS, GELE COURGETTE & DOPERWT      €22,-
Gebakken snoekbaars met gele courgette en doperwten saus
(vis, lactose, sulfiet)

VARKENS RIBROAST, SPITSKOOL & SPECERIJEN      €22,-
Gebraden varkens ribroast ingewreven met specerijen, roergebakken spitskool
 en mosterdsaus (lactose, sulfiet, mosterd)

LASAGNE, AUBERGINE & COURGETTE       €22,-
Lasagne van aubergine, courgette, tomaat, kidney bonen en mais met 
Basilicumsaus (lactose, sulfiet, gluten)

Soepen en Tussengerechten

Hoofdgerechten



CHEESECAKE, VIJGEN & PASSIEVRUCHTSORBET      €7,50
Cheesecake van roomkaas op een bodem van Bastogne koek 
en gelei van vijgen met passievruchtsorbet 
(gluten, lactose, eieren, sulfiet)

CREME BRULEE, LIMONCELLO IJS & SPECERIJEN      €7,50
Crème brulée verrijkt met kaneel, steranijs en kardemom met limoncello ijs
(lactose, eieren, sulfiet)

BRAMEN, CRUMBLE & AMANDEL        €7,50
Bramen crumble met yoghurt mousse, amandel krokant en vanille-ijs
(gluten, lactose, eieren, sulfiet, noten)

PURE CHOCOLADE, PANNACOTTA & PANDAN ADVOCAAT  IJS    €7,50
Paddenstoel van vanille panna cotta, pure chocolade panna cotta en merengue
(lactose, gluten, eieren, sulfiet)

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

Nagerechten


