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.
supplement €2,- bij bisque

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

SOEP & BIJGERECHTEN
Bisque van langoustines | 11,5

Coquille| 14,5

Coquille licht geschroeid met structuren van
pompoen, pancetta en een olie van bieslook

Vega trio| 12,5

Een combinatie van 3 vegetarische gerechten

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

Geserveerd met saffraanrouille en crouton

Steak tartaar | 14

Tom Kha kai | 8,5

Met truffel, beukenzwam, sjalot en krokant ei
Tip! eendenleverkrullen +€4,50 of verse truffel
€3,50

Thaise soep van kip & kokos met oesterzwam

Surprise fish| 13

Hemelse soep | 7,5

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

Dagelijks wisselende soep

zoete aardappel friet met kruidendip | 5,5

HOOFDGERECHT

verse friet met truffel mayonaise | 4,5

SALADES
Geitenkaas | 14
Gedroogde vijgen, gekarameliseerde hazelnoot en
krokante pancetta

Pata Negra | 19
Vers gesneden Pata Negra gekarameliseerde appel
en gemengde pitten

Carpaccio| 19
Salade carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas &
truffelmayonaise

Hemels salade | 29
Verwen jezelf met onze Hemelse salade deze
bestaat uit coquilles, vers gesneden Pata Negra,
truffel crème & eendenleverkrullen

tonijn | 17
Vers licht geschroeide tonijn met wakamé, sesam,
sugarsnaps en zoetzure pompoen

Entrecote| 21
Pommes fondant met cantharel, een
knolseldertruffelcrème en een jus van zwarte
knoflook
Tip! verse truffel €3,50

Zeebaars| 19,5
Met een soja/ miso glaze, seizoensgroenten en
sesam

Surf & turf | 17,5 | Sla of Noedels?
Gamba's & ossenhaas punten met een
huisgemaakte soja saus, oosterse groenten en
cashew noten

Surprise meat| 20
Laat je verrassen door de creaties van de chef en
kies voor ons wisselende verrassingsgerecht.

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

Cannelon vega| 18
van bospaddestoel, koningsboleet en vegajus
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