Menukaart
Patisserie

• Zalmlet met venkel puree, knapperige bleekselderij

• Appeltaart met slagroom
• Taartje pure chocolade met kaneelijs
• Citroentaartje met eiwit schuim en basilicum

en oosterse dressing

Hapjes
• Makreel Jose Gourmet
• Kaasplankje van Breider
• Zolderspek van Van Broekhuizen
• Calamaris met knoooksaus
• Nori Tempura met ponzudip
• Portie bitterballen 8 stuks
• Oester, naturel, gegratineerd of fris pikante marinade
• Toast met eendenlever en appelcompote
• Kaviaar Perle Imperial (10 gram) met blini's en crème fraiche

Voorgerechten

Hoofdgerechten

€ 5,50

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 8,50
€ 10,00
€ 8,00
€ 3,95
€ 12,50
€ 35,00

€ 15,00

• Kabeljauw met zolderspek, rode biet en warme knoooksaus
• Kalfstong met spitskool en zure bouillon
• Rib eye met paddenstoelen duxelles en Parmezaanse kaas
• Hele kreeft met Parmezaanse kaassaus en tomaten marmelade
• Tournedos Rossinni met gebakken lever, truffel en rode wijn jus
• Surf & Turf tournedos met kreeft en geschroeide wortel
• Lasange kreeft (heel) met wortel, vanille en passievrucht

€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
25,00
25,00
30,00
44,50
35,00
39,50
44.50

Florale gerechten
Te bestellen als voorgerecht voor € 15,- en als hoofdgerecht voor € 25,-

• Knolselderij met gepofte paprika, vadouvan en hazelnoot
• Wortel met passievrucht en vanille
• Risotto met lavas, tijm en Parmezaanse kaas
• Aardappel met portobello, bieslook en krokante aardappel

•Ceviche van Zeebaars met fris pikante marinade, munt,
koriander en roze peper

• Gepoft buikspek met ingelegde komkommer
• Tartaar van rund met paprika, ui, en geitenkaas
• Gerookte paling met aardappel, knolselderij en kervelsaus
• Gevulde kwartel met eendenlever, knolselderij met lavas en jus
• Eendenlevertaartje met appelcompote
en getoast briochebrood
+ € 2,50
• Lasange kreeft (1/2) met wortel, vanille en passievrucht
+ € 8,50

Soepen
• Kreeftsoep met tomaat en bieslook
• Bouillon met plins van kip en bosui

€ 9,50

Desserts
• Roomrijst met vanille-ijs, zeezout, olijfolie, citroen en cassia
• Pure chocolade met appel, krenten en kaneelijs
•Yoghurt met peer en vijg
• Doosje Poortman bonbons
• Madeleines met Zwitsersche room en citroenijs
• Kaasplankje van Breider

€ 10,00

+ € 2,50

