
HoofdgerechtenHoofdgerechten

Groene tortelloni Groene tortelloni met groene asperge, ricotta, met groene asperge, ricotta, 

Grana Padano en een saus van tomaat Grana Padano en een saus van tomaat  25 25

Gegrilde tonijn Gegrilde tonijn met geschaafde limoen met geschaafde limoen 

en citroenboteren citroenboter  33  33

Op de graat Op de graat gebakken griet gebakken griet met kokkels met kokkels 

en beurre blanc en beurre blanc  34 34

Buikspek Buikspek afgelakt met Unagi en een springroll afgelakt met Unagi en een springroll 

gevuld met gekonfijte eend gevuld met gekonfijte eend  34 34

Tournedos Tournedos met bearnaisesaus met bearnaisesaus  37 37

  

Wisselend 3Wisselend 3--gangenmenugangenmenu   45 45

Wisselend 4Wisselend 4--gangenmenugangenmenu            5454

  

DessertsDesserts

Millefeuille Millefeuille met crème anglaise, roodfruit en met crème anglaise, roodfruit en 

bosvruchtensorbetijs bosvruchtensorbetijs  11 11

Caramel shortbread Caramel shortbread met ijs van pure chocolademet ijs van pure chocolade  11  11

Blanc manger Blanc manger met kersen en witte chocolade met kersen en witte chocolade  11 11

Kaasplateau Kaasplateau van diverse kazen met appelstroop van diverse kazen met appelstroop 

en notenbrood en notenbrood  15 15

  

Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten.Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten.

Vraagt u om meer informatie als dit nodig is, dan kunnen Vraagt u om meer informatie als dit nodig is, dan kunnen 

wij er rekening mee houden.wij er rekening mee houden.

VoorgerechtenVoorgerechten

Soep van geroosterde paprika Soep van geroosterde paprika en tomaat met en tomaat met 

crème crue en crostini antiboisecrème crue en crostini antiboise  11  11

Lauwwarme Lauwwarme Caesarsalade Caesarsalade met een gepocheerd ei met een gepocheerd ei 

en schuim van Parmezaan en schuim van Parmezaan  16 16

Krabcocktail Krabcocktail met avocado, grapefruit en schuim met avocado, grapefruit en schuim 

van cocktailsaus van cocktailsaus  19 19

Half dozijn oesters Half dozijn oesters Fines de Claires Fines de Claires uit Bretagne uit Bretagne 

met frambozenvinaigrette en citroen met frambozenvinaigrette en citroen  19 19

Pastrami van lam Pastrami van lam met knoflookmayonaise en een met knoflookmayonaise en een 

salsa van asperge en tomaatsalsa van asperge en tomaat  18  18

Carpaccio van weiderundCarpaccio van weiderund met Parmezaanse kaas,  met Parmezaanse kaas, 

rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise  17 17

- Supplement: - Supplement: eendenlever krullen  9eendenlever krullen  9

Gebakken coquilles Gebakken coquilles met een crème van aardpeer met een crème van aardpeer 

en Pata Negra crumble en Pata Negra crumble  21 21


