
Menu van de Chef  

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! 

4-gangen                                                                              € 47,50  

5-gangen                                                                              € 57,50  

6-gangen                                                                              € 65,00  

Voorgerechten 
Oesters € 3,50
Zeeuwse Creuses, klassiek met citroen en verse peper (per stuk)

Zalm & Tonijn
€17,50

Tataki van zalm met tonijn, rettich, sesam, avocado en wasabi

Zeebaars
€16,50

Ceviche van zeebaars met rode ui, little gem, aardappel, granny smith en serehcrème 

Rund
€17,50

Steak tartaar met eidooier, shii-take, bosui, piccalilly en basilicum

Eend
€16,50

Terrine van eendenbout en lever met appel, biet, zolderspek, appelstroop en kletzenbrood 

Knolselderij
€14,50

Cremeux van knolselderij met bieslook, Amsterdamse ui, époisses en lavascrème 

Tussengerechten
Krab € 
10,50
Romige soep van wolhandkrab met Hollandse garnalen, waterkers en venkel 

Kokos Masala             € 
10,50
Kokos masala soep met kousenband, kwartelei en taugé

Coquilles & Langoustine
€17,50

Gebakken coquille met langoustine, parelcouscous, rode peper, mierikswortel, limoen



en saus van wortel-gember

Zwezerik
€17,50

Krokant gebakken zwezerik met asperge, beurre noisette, doperwt, sesam en eigen jus

**  Heeft u een allergie?

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



Hoofdgerechten
Kabeljauw

€26,50
Met groene kruidenkorst, gestoofde aardappel met paling, poffertjes, lamsoren 
en warme vinaigrette van rode peper

Pieterman                 €25,50
Gegaard in limoenbladolie met citrusrisotto, doperwt, veldsla, 
hazelnoot en saus van notenboter

Kalf
€27,50

Gemarineerde kalfslende met daging smoor, paksoy, peulvruchten, framboos,
kokos en jus van rode port

Lam
€26,50

Gerookte en gegrilde lamsfilet met asperge, bataat, snijbonen, wafel, spinazie en Madeirajus

Asperge
€23,50

Gepocheerd ei met asperge, jonge bietjes, waterkers, prei, peultjes en truffelsaus

Apart te bestellen garnituren

Portie friet met mayonaise € 3,95
Frisse salade € 3,95

Nagerechten

Appeltaart € 
11,50
Met vanille, rozijnen, appel, kaneel en butterscotch-ijs

Granola € 
11,50
Frisse combinatie van huisgemaakte granola, verse frambozen en yoghurtijs

Citroen
€ 11,50 Citroentaart met pandancurd, bramen, popcorn en 

parfait van witte chocolade met citroengras

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

Special Coffee :Irish, French, Italian, Spanish…… met friandises
€ 10,50



**  Heeft u een allergie? 

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


