Zomermenu
nagerechten
Kaasplankje

14.50

Kaasplateau met 5 verschillende kazen
geserveerd met vijgen compote en
kletzenbrood

Pavlova

9.50

Heerlijk klassieke pavlova (geklopt en
gebrand eiwit) met een frisse citroen
crème en vers fruit

Dame Blanche

9.50

Heerlijk vanille roomijs met en klassieke
warme chocoladesaus

Yoghurt

9.50

Parfait van yoghurt met honing en walnoot

Black Hawaii
Tropische verrassing van kokos en ananas

voor de kids
Verse pasta

naturel of Bolognese

of

Risotto

of

Lekker verse frietjes

7.50

Kinderijsje

4.50

met een snack naar keuze

Heeft u een voedsel intollerantie of een allergie, heeft 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.

9.50

Zomer
menu

Zomermenu

Zomermenu

vooraf
Broodplankje

hoofdgerechten
3.50 p.p.

Charcuterie

4.50 p.p.

Plankje met heerlijke vleeswaren en een
olijfje

Boerenbrood met smeersels en een zoutje

Kalfs rib-eye

27.00

38.50

Gebakken zeetong met verse friet en
remoulade saus

voorgerechten
Tartaar

normaal / klein
14.50 / 9.50

13.50 / 8.50

Mooie springroll (loempia) van Pekingeend
met een fris pittige Kimchi crème

Tonijn

14.50 / 9.50

Kort geschroeide tonijn met daarbij hangop,
citroen olie en gegrilde ananas

Langoustine

Artisjok

v

13.00 / 7.50

Vegan mousse van Artisjok gegarneerd met
frisse zoet-zuurtjes

Vers gesneden rundertartaar geserveerd met
huisgemaakte toast, kwartel eitje en krokante
kappertjes

Spring-roll

normaal / klein

Kerrie

v

8.50 / 5.00

Kreeftensoep

v

13.00 / 7.50

Bloemkool en Aubergine

v

Caponata

v

25.00

Italiaanse stoofschotel met kikkererwten en
rozijnen geserveerd op verse linguine pasta
en verse groentjes.

Romige kreeftensoep met huisgemaakte
rouille

Bekijk ons maandmenu
4 gangen voor 39.50

23.00

Geroosterde bloemkoolroosjes met crème
van aubergine en soja boontjes
37.50

Gebakken ossenhaas met naar keuze
pepersaus of portsaus natuurlijk
geserveerd met verse frieten

24.50

14.00 / 8.50

14.50 / 9.50

Tarte-ta-tin gevuld met gekaramelliseerde
rode ui, geitenkaas en tijm

Kruidige lamsstoof met parel couscous en
frisse koriander dip

Tournedos

Schelp en Schaal
Verse pasta met daarin gebakken gamba’s
en kokkeltjes met rucola en Parmezaan

28.00

Frisse Kerriesoep met kokos, sereh en wel of
geen pulled chicken

In panko gefrituurde langoustine met meloen,
sesam kletskop en kerrie crème

Tarte-ta-tin

Lam

28.00

Op de huid gebakken roodbaarsfilet op
limoen risotto met verse
groentjes en een kruidige tijm olijfolie

Gegrilde rib-eye steak met rucola,
Parmezaan en chimi churry

Zeetong

Roodbaars

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.

