
Menu du Chef   

4-gangen         € 42,50 

5-gangen         € 47,50 

Onze Chef Raoul Seysener stelt met zijn keukenbrigade dagelijks een heerlijk 
menu samen van dagverse producten waarmee wij u graag verwennen.  
Laat u verrassen door creativiteit, pure smaken, eerlijke en herkenbare 
gerechten! 
 

 

Voorgerechten  

Kabeljauw           €12,50 
Rilette van kabeljauw met mierikswortel, venkel en mayonaise van saffraan 
 

Garnalen           €13,50 
Poffertjes van Hollandse garnalen met ingelegde komkommer en basilicum crème 
 

Eendenlever           €13,50 
Paté van varkenswang en eendenlever, met Balsamico en crème van gebakken uitjes 
 

Rund            €12,50 
Steak tartaar met oude kaas, zure bom en bieslook crème  
 

Wild zwijn           €11,50 
Rouleau van wildzwijn met rode bietjes en crème van eekhoorntjesbrood 
 

Mozzarella           €11,50 
Heerlijke combinatie met tomaat, venkel,  basilicum, aubergine en quinoa 
 
 

Tussengerechten 
 

Gerookte paprika soep         € 8,50 
Soep van gerookte paprika met Chorizo, zure room en aardappelkaantjes 
 

Wild bouillon           € 9,50 
met ravioli van eekhoorntjesbrood en truffel  
 

Zeebaars           €13,50 
Met linzen, puree van aubergine, gepofte tomaat en saus van bouillabaise 
 

Zwezerik           €15,50 
Krokant gebakken zwezerik met pastinaak, bietjes en jus van laurier 
 
 

 

**  Heeft u een allergie? 

Laat het ons weten, dan passen wij onze gerechten waar nodig aan! ** 



Hoofdgerechten 
*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frisse salade* 

 
 

Tong            €24,50 
Filet van sliptong gegaard in limoenblad olie met gebrande venkel en Beurre Blanc 
 

Schelvis           €21,50 
Gebakken op Briochebrood met Pata Negra en jus van Manzanilla sherry 
 

Kalf            €20,50 
Gepekelde en zacht gegaarde kalfswang met uientaartje, witlof en jus van Madeira 
 

Rund            €24,50 
Dry Aged Runderlende van Holllandse melkkoe met sjalotten jus 
 (*Met gebakken eendenlever  meerprijs € 7,50*) 
 

Hertenrug           €29,50 
Gebraden hertenrugfilet met spitskool, puree van knolselderij en jus van kruidkoek 
 

Gnocchi           €18,50 
Met gebakken Cantharellen, eekhoorntjesbrood en Beurre Blanc 
 

Extra te bestellen         € 3,00 
Dikke frieten met huisgemaakte mayonaise 

 
 

Nagerechten 
 

Koffie met Chocolade         € 8,50 
Ganache van melk en witte chocolade, yoghurt, koffie mousse en sorbet van sereh 
 

Peer            € 8,50 
Gepocheerde peer, chiboust van amandel en kaneel met ijs van pistache 
 

Notentaart           € 8,50 
Met Crème van Karamel, vijgen en ijs van kardemon 
 

 

Hollandse Kaas          €13,50 
Een selectie van enkel Nederlandse kazen met internationale allure 
 

Coffee :Irish, French, Italian, Spanish……      € 8,50 
 
 

Snelle Hap 

Plate Biefstuk met friet en sla  € 18,50 

 
 

 

**  Heeft u een allergie?  

Laat het ons weten, dan passen wij onze gerechten waar nodig aan! ** 


