
 

 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           € 3,50 

Zeeuwse Creuses, klassiek met citroen en verse peper (per stuk)     
 

Zalm            €15,50 

Gemarineerd met bietjes en mierikswortel met crème van citroen en dille 

 

Heilbot            €16,50 

Gerookt en gestoomd, gecombineerd met paling, piccalilly en kerrie 

 

Rund            €15,50 

Rouleau van rund gevuld met roomkaas, Amsterdamse ui,  

pijnboompitten, rucola en sesam 
 

Zwijn            €17,50 

Terrine van zwijn met eendenlever, zolderspek, appel, bundelzwam en kruidkoek 
 

Knolselderij           €13,50 

Cremeux van knolselderij met Epoisses, brioche, ponzu, lavas en enoki 
 

 

Tussengerechten 
 

Paddenstoelen           € 10,50 

Romige paddenstoelensoep met duxelles, truffel en groene kruidenolie 

 

Pompoen                      € 10,50 

Pompoensoep met garam masala, wild zwijn, verse pompoen en pompoenpitten 

 

Coquilles St. Jacques en kabeljauw        €18,50 

Gebakken coquille, plaatham, gele biet, mierikswortel,  

couscous, rode peper en wortel-gembersaus 
 

Zwezerik           €18,50 

Krokant gebakken zwezerik, schorseneren, cantharel, pompoen, snijboon en kalfsjus 

 

 

**  Heeft u een allergie? 



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

Hoofdgerechten 
 

Sliptong           €24,50 

Gebakken in beurrenoisette, spätzli, knolselderij, bloemkool en rode peper dressing 
 

Kabeljauw                         €26,50 

Gebakken op desembrood met gamba, rouille, venkel, risotto, wakamé  

en kreeftensaus met sereh 
 

Hert en zwijn           €28,50 

Combinatie van hertenrug en zwijnswang met rode ui, bleekselderij, gratin,  

truffel, enoki en rode wijn jus 
 

Kalf            €27,50 

Gegrilde kalfshaas met een bitterbal van sukade, gnocchi, zoete aardappel,  

kousenband en jus van zwarte knoflook 
  

Ei poché           €24,50 

Gepocheerd ei met truffel , fregula, pompoen, biet, eekhoorntjesbrood en morillesaus 

 

 
 

 Apart te bestellen garnituren 
 

 Portie friet met mayonaise       € 3,95 

 Frisse salade          € 3,95 
 
 
 
 

Nagerechten 
 

 

Stoofpeer           € 9,50 

Stoofpeer gecombineerd met tonkaboon,  macadamia en parfait van nootmuskaat 
 

Noten            € 9,50 

Notentaart met hazelnootcrème, kardemomschuim en groene appel-ijs 
 

Mango            € 9,50 

Mango bavarois met pandan, blauwe bessen en yoghurt-vanille ijs 
 

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! ** 


