
Menu du Chef  4-gangen       € 49,50 

Menu du Chef  5-gangen       € 57,50 

Menu du Chef  6-gangen       € 64,50 

Onze Chef stelt met zijn keukenbrigade wekelijks een heerlijk menu samen met producten 
van het seizoen waarmee wij u graag verwennen.  
 

Laat u verrassen door creativiteit, pure smaken, eerlijke en herkenbare gerechten! 
 

Voorgerechten  

Oesters           € 3,00 
Fine de Claire, klassiek met citroen en verse peper (per stuk)     
 

Zalm            €15,50 
Gemarineerde zalm, geitenkaas, couscous, limoenblad, pompoen en mierikswortel 
 

Gerookte makreel          €14,50 
Brandade van gerookte makreel, Amsterdamse ui, appel, bleekselderij 
groene kruiden, vadouvan en bieslook 
  

Wang en lever           €16,50 
Marbré van varkenswang en eendenlever, druif, quinoa en Pedro Ximenez 
 

Kalf                  €14,50 
Dun gesneden kalfslende, eidooier, groene asperge, bundelzwam, kerrie,  
wilde rijst en gember 
 

Bloemkool           €13,50 
Bloemkool panna cotta, hazelnoot, beurre noisette, zwarte knoflook  
 
 

Tussengerechten 
 

Palingsoep           € 10,50 
Romige palingsoep met paling, aardappel en groene kruiden 

 

Oosterse Paddenstoelensoep                       € 10,50 
Kokos, paddenstoelen, shii-take, taugé, kaantjes en bosui 

 
Coquille st. Jacques          €18,50 
Gebakken coquilles, biet, fregula, ossenstaart, eendenlever en morillesaus 
 

Zwezerik           €18,50 
Krokant gebakken zwezerik, gekarameliseerde appeltjes en portjus 

 

 

**  Heeft u een allergie? 

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



Hoofdgerechten 
 

Roodbaars           €25,50 
Gebakken roodbaars met gnocchi, paling, beurre blanc en kreeftenkaramel  
 

Tarbot                       €27,50 
Langzaam gegaarde tarbot, venkel, truffel, citroen, knolselderij en Pernod 
 

Hert            €27,50 
Hertenbout en hertenstoof met kastanje, wortel en wildjus 
 

Kalf            €25,50 
Gegrilde kalfshaas, rendang, macadamia, koolraap, edamame en gele curry 
   

Messeklever           €24,50 
Messeklever met gepocheerde peer, vijg, pastinaak en crème de cassis 
 

 
 
 

 Extra te bestellen garnituren 
 

 Frieten met fritessaus       € 3,95 
 Frisse gemengde salade        € 3,95 

 
 
 
 

Nagerechten 
 

 
Stroopwafel           € 9,50 
Stroopwafel met banaan, koffie, maple syrop en vanille roomijs 
 

Chocolade           € 9,50 
Chocolade, pistache, tonkabonen, citrus en hazelnoot parfait 
 

Griesmeel           € 9,50 
Griesmeel met bruine suiker, macadamia, bessen, kardemonijs 
 

Selectie van Kazen          €14,50 
Een selectie van Nederlandse kazen met venkel brioche, kweepeer en gerookte amandel 
 

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

 

 

 

 

**  Heeft u een allergie?  

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


