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nagerechten
Kaasplankje
Kaasplateau met 5 verschillende kazen 
geserveerd met vijgen compote en 
kletzenbrood

Dame Blanche
Heerlijk vanille roomijs met en klassieke 
warme chocoladesaus

14.50

9.50

Panna cotta
Fris-zoete panna cotta van honing en 
yoghurt met een bolletje pistache ijs

Choco trio
Crème brûlée van witte chocola, mousse 
van melkchocolade en frangelico en 
parfait van pure chocolade en sinaasappel

Appel
Mousse van witte chocolade met appel en 
amandel spongecake

9.50

9.50

10.00

Hee�  u een voedsel intollerantie of een allergie, hee�  u speciale wensen met betrekking tot de 
bereiding? Laat het ons weten en we kunnen u informeren en indien mogelijk rekening houden met de 
bereiding van de gerechten.

voor de kids
Verse pasta 
naturel of Bolognese

Lekker verse frietjes 
met een snack naar keuze

Kinderijsje

Risotto 7.50

4.50

of of
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Broodplankje 
Boerenbrood met smeersels en een zoutje

3.50 p.p.

vooraf

Buikspek
In Guinness gegaard en gemarineerd buikspek 
geserveerd met een fris kruidenslaatje en een 
crème van mierikswortel

Eendenlever
Rouleau van Seranoham gevuld met 
eendenlever. Geserveerd met een 
uiencompote, een Seranoham kroketje en 
balsamico

Rivierkreeft
Salade van rivierkreeft en aardappel met een 
zacht schuim van avocado

Zeebaars
Vers gesneden tartaar van zeebaars en mango 
met een dressing van sesam en limoen

14.50 / 9.50

17.50 / 12.50

14.50 / 9.50

13.50 / 8.50 

voorgerechten normaal / klein normaal / klein

Knoflooksoep   v
Romige soep van gerookte en gepofte 
knoflook

Taboulé   v
Couscous salade met fèta, rode biet en 
balsamico

Wafel   v
Italiaanse wafel met gepofte en geroosterde 
paprika en romige burrata

Kreeftensoep
Romige kreeftensoep met huisgemaakte 
rouille

9.50 / 5.50

13.50 / 8.50

13.50 / 8.50

14.50 / 9.50

Charcuterie
Plankje met heerlijke vleeswaren en een 
olijfje

4.50 p.p.

Bekijk ons maandmenu
4 gangen voor 39.50

Saltimbocca
Saltimbocca van zeewolf, pancetta en 
salie geserveerd met een stamppotje van 
waterkers en een vinaigrette van tomaat

Snapper & Shrimp
Red snapper en grote gamba van de gril 
geserveerd met romige spinazie linguine en 
schuim van kreeft

Zalm
Gebakken zalmfilet met Yuzu Hollandaise 
en verse groentjes

Tournedos
Gebakken ossenhaas met naar keuze salie-
jus of pepersaus natuurlijk geserveerd met 
verse frieten.

26.00

33.50

27.00

38.50

hoofdgerechten
Speenvarken
Gerookt en gegrild speenvarkenfilet met 
een volle appel calvados jus

Sukade
Gestoofd en daarna krokant gebakken 
kalfssukade met gebakken kalfszwezerik 
romige risotto en een krachtige truffeljus

Quiche    v
Gevuld met geitenkaas, spinazie, groene 
asperges en zongedroogde tomaatjes

Risotto   v
Frisse risotto van doperwten en limoen 
met daarover een citroen olijfolie

25.00

29.00

23.50

22.50

menu van de chef 3
gangen

4
gangen

5
gangen

Alle menu’s zijn per tafel te bestellen en 
tot 20:30

35.00 p.p. 42.50 p.p. 47.50 p.p.


