
Menu du Chef   

4-gangen         € 39,50 

5-gangen         € 47,50 

Onze Chef 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  

Tonijn            €12,50 
Pittige tataki van tonijn, avocado en antiboise van tomaat 
 

Makreel           €10,50 
Ceviche gegaarde makreel, watermeloen, komkommer en gedroogde rode peper 
  

Lever            €14,50 
Terrine van ganzenlever en gekonfijte eendenbout met perzik en aceto balsamico 
 

Rund            €12,50 
Steak tartaar, gepocheerd kwarteleitje, fritot van ansjovis en truffelcrème  
 

Rode biet           €10,50 
Panna Cotta van rode biet, geitenkaas, appel in beurre noisette en bieten siroop 
 

 
 

Tussengerechten 
 

Tom Yam           € 9,50 
Pittige Thaise garnalensoep met kokos, paksoi en bosui 
 

Gnocchi           €11,50 
Gnocchi van zoete bataat aardappel, artisjok en klassieke Beurre-Blanc 
 

Coquille St. Jacques         €15,50 
Gebakken Coquilles met Chorizo en diverse bereidingen van bietjes 
 

Buikspek           €11,50 
Krokant gebakken buikspek met sinaasappel en pompoen 
 
 
 

 

**  Heeft u een allergie? 

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



Hoofdgerechten 
*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade* 

 
 

Tong            €21,50 
Filet van sliptong gegaard in limoenbladolie met Serranoham en Beurre Blanc 
 

Heilbot           €22,50 
Gebakken Heilbotfilet met zeekraal, lamsoren en schuimige saus van sereh 
 

Entrecote           €23,50 
Huisgerookte runder entrecote met jus van Whisky 

(*Met gebakken eendenlever  meerprijs € 7,50*) 
Lam            €24,50 
Lamshaas met taartje van ratatouille en saus van zwarte knoflook 
 
 

Polenta           €18,50 
Polenta met tomaat, blauwschimmel kaas en schuimige saus van Parmezaan 
 

Extra te bestellen         € 3,00 
Frieten met kruiden mayonaise 

 
 

Nagerechten 
 

Citrus            € 9,50 
Citrustaartje, gemarineerde sinaasappel, mandarijn gel en basilicumroomijs 
 

Rabarber           € 9,50 
Taartje van rabarber en amandelspijs, boeren hangop en sorbet van Yoghurt 
 

Wortel           € 9,50 
Worteltaart, mousse van witte chocolade, gezoete wortel en gemberroomijs 
 

Chocolade           € 9,50 
Taartje van chocolade, sponge cake van yoghurt, limoncello en verveine sorbet 
 

 

Selectie van Kazen          €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  € 19,50 

 
 

 

**  Heeft u een allergie?  

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


