
À la carte menu
Bij dit menu kan er per gang een keuze gemaakt worden

tussen de verschillende gerechten.
We starten de avond met een amuse en brood, daarna

volgen de à la carte gerechten die op een mooie en stijlvolle
wijze worden geserveerd.

Uitsluitend per tafel te bestellen.



Voorgerecht

Rundercarpaccio 12,85
zoetzure chioggia biet | pijnboompitten | Parmezaan vlokken | sla | pesto

Gepekelde entrecote 13,25
gemarineerde asperges | rode ui | paprika | sla | yoghurt-knoflookdressing

Zalm tartaar 13,95
sushirijst | sla | filokrokantje | mangocoulis

Drie bereidingen geitenkaas 12,75
gebrande geitenkaas | geitenkaasmousse | geitenkaaskroket | sla | noten | honing-

mosterddressing



Tussengerecht

Paprika-tomatensoep 6,25
mergballetjes | gerookte paprikacrème

Prei-kerriesoep 6,25
truffelcrouton | roomkaas



Hoofdgerecht

Gegrilde Ierse kogelbiefstuk 21,50
chimichurri | witte uiencompote | romanesco | asperges | seizoensgroenten | rode wijnsaus

Gebakken schelvis 22,75
pistachekorst | gepofte tomaat | seizoensgroenten | komkommer-hollandaiseschuim

Aspergerisotto 15,25
gefrituurde asperges | Parmezaan vlokken

Hoofdgerechten worden geserveerd met
groenten en aardappelgarnituur.



Dessert
Grand dessert 9,95

4 verschillende items

Gegrilde ananas 6,95
karamelmousse | Camparigel

Kokos-cheesecake 6,95
aardbeien hangop | kokos-vanille crumble

Kaasplateau 10,50
3 kazen | kletsenbrood | noten | stroop | compote



De proeverij
Meer een liefhebber van allerlei kleinere gerechten?

Dan is deze proeverij de goede keuze.
Je kunt ervoor kiezen om de complete proeverij te nemen of

hieruit ‘losse’ gangen te bestellen.
We starten de avond met een amuse en brood, daarna volgt

de proeverij.
Een bijpassend wijntje, fijn gezelschap én heerlijk eten: dé

perfecte avond uit.

Deze proeverij is ook een aanrader om lekker te borrelen

De complete proeverij kost 44,50 per persoon.
Uitsluitend per tafel te bestellen.



① 13,25

Rundercarpaccio
zoetzure chioggia biet | pijnboompitten | Parmezaan vlokken | sla | pesto

Zalm tartaar
sushirijst | sla | filokrokantje | mangocoulis

Duo van geitenkaas
geitenkaasmousse | gebrande geitenkaas | noten | sla | honing-mosterddressing

② 11,50

Paprika-tomatensoep
mergballetjes | gerookte paprikacrème

OF

Prei-kerriesoep
truffelcrouton | roomkaas

Bruscetta’s
tomaat | knoflook | rode ui | basilicum

Gepekelde entrecote
gemarineerde asperges | rode ui | paprika | sla |

yoghurt-knoflookdressing



③ 15,75

Gegrilde Ierse kogelbiefstuk
chimichurri | witte uiencompote | romanesco | asperges | seizoensgroenten | rode wijnsaus

Gebakken schelvis
pistachekorst | gepofte tomaat | seizoensgroenten | komkommer-hollandaiseschuim

Aspergerisotto
gefrituurde asperges | Parmezaan vlokken

④ 6,95

Grand dessert
3 verschillende items

OF
Kaasplateau +3,00

3 verschillende kazen | kletsenbrood | noten | stroop | compote



Wijn & Spijs
Welke wijn drink jij bij welk gerecht of wat is de beste wijn

spijs keuze?
Onze medewerkers helpen jou graag een keuze te maken uit

onze wijnkaart.
Terwijl de koks er een overheerlijk passend gerecht bij maken

uit ons a la carte menu.
Verrassende wijn & spijs combinatie is onze specialiteit, durf

jij te proeven?

Een avond uit wordt bij ons een beleving!


