Hoe werkt het?

4 - G A N G E N VOORGERECHT
KEUZEMENU
42

Voor het 4-gangen menu kies je een voorgerecht,
soep, hoofdgerecht en dessert. Wens je een 5e gang?
Dat kan! We hebben een mooi kaasplankje met 5
verschillende kazen voor €13,50.

4-gangen wijnarrangement| 22,5
Kaasplankje| 13,5 | Pedro Ximinez| 5,5

SOEP & BIJGERECHTEN
Bisque van langoustines | 11,5
Geserveerd met saffraanrouille en crouton

Tom Kha kai | 8,5
Thaise soep van kip & kokos met oesterzwam

Hemelse soep | 7,5
Dagelijks wisselende soep

zoete aardappel friet met kruidendip | 5,5

Coquille| 14,5

Coquille met gel van mango en limoen, zoetzure
groenten en krokante zeekraal

Vega trio| 12,5

Een combinatie van 3 vegetarische gerechten

runderCarpaccio | 13,5
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en
truffelmayonaise
Tip! Eendenleverkrullen +€4,50

Steak tartaar | 14
Papadum met nashipeer en limoen/sesam dressing
Tip! eendenleverkrullen +€4,50

Surprise fish or meat| 13
Laat je verrassen door de creaties van de chef en
kies voor ons verrassingsgerecht. Geef je voorkeur
voor vlees of vis aan ons door.

HOOFDGERECHT

verse friet met truffel mayonaise | 4,5

SALADES
Geitenkaas | 14
Met honingmeloen, gerookt spek & pijnboompitten

Entrecote| 21
met gerookt zeezout, dragonjus, doperwtencrème,
roseval aardappelen en romanesco

Dorade| 19,5

Pata Negra | 19

Dorade met pilav rijst, citroengras en basilicum
geserveerd met sojaboontjes en kokoshollandaise

Vers gesneden Pata Negra met avocado & knoflook
crouton

Pasta Gamba | 16

Carpaccio| 19

Verse tagliatelle met lichte pikante spinazieroom
saus, gamba's & cherrytomaat

Salade carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas &
truffelmayonaise

Hemels salade | 29

Surprise meat| 20

Verwen jezelf met onze Hemelse salade deze
bestaat uit coquilles, vers gesneden Pata Negra,
truffel crème & eendenleverkrullen

Laat je verrassen door de creaties van de chef en
kies voor ons wisselende verrassingsgerecht.

tonijn | 17
Vers geschroeide tonijn met Soja/ gember
dressing, mango, sesam, wakamé en sojabonen

Surprise fish| 19
Laat je verrassen door de creaties van de chef en
kies voor ons wisselende verrassingsgerecht.

Parel couscous vega| 18
Griekse style, falafel met een hangop van munt &
peterselie, cougette, komkommer, geroosterde
paprika en feta
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