À LA CARTE
BROOD
Broodplankje 			

€ 6,95
Versgebakken brood geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter

Broodplankje de luxe

€ 8,95
Versgebakken brood geserveerd met
huisgemaakte kruidenboter, aioli, pesto
en tomatentapenade

VOORGERECHTEN
Carpaccio 			

€ 13,95
Met truffelmayonaise, vers geschaafde
parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitjes

Tataki van tonijn		

Eendenham			 € 13,95

Ceviche				€ 13,95

Groene zomer pizza

€ 12,95
Koud geserveerd met gegrilde groene
asperge, zoete aardappel, radijs en
doperwten

Kalfszwezerik			

Uiensoep 				€ 8,95

Tom Kha Kai 			

Dun gesneden met salade, feta
gepofte tomaat en gekonfijte paprika

€ 13,95
Met sesam kletskop, ingelegde enoki
en vinairgrette van ponzu

Van zeebaars met grapefruit, bleekselderij vadouvan en desem krokant

€ 14,95
Met Pata Negra, snijboon en saliejus

SOEPEN

Gegratineerd met een gruyère crouton

Carpaccio 			

Op Mali’s wijze

€ 8,95

MAALTIJDSALADES
€ 16,95

Geitenkaas			 € 16,95

€ 16,95
Met spinazie, rode biet, avocado,
pistache crunch en old Amsterdam

Tonijn				€ 16,95

Met truffelmayonaise, vers
geschaafde Parmezaanse kaas
rucola en pijnboompitjes

Quinoa

			

Uit de oven met honing, compote
van peren, pecannoten stroop van oude
Italiaanse rode wijnazijn
Kort geroosterd met paksoi, taugé,
edamame, ingelegde rettich en ponzu
dressing

Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à € 9,50

À LA CARTE
HOOFDGERECHTEN
Zalmfilet

€ 24,95

Met citroenpeper, zilte groente
peterselie kriel en hollandaise saus

Dorade

€ 23,95
Met een frisse tabouleh van parelcouscous wortelsaus

Papadum

€ 19,95
Gevuld met chili sin carne, zure room
en citroen, koriander rijst

Eendenborst

€ 24,95
met fris gemarineerde rode kool,
knoflook aardappeltjes en zoetzure ui en
saus van szechuanpeper

Tournedos

€ 33,95
Bedekt met een krokante laag paddenstoelen, dikke frieten en gefermenteerde
knoflook jus

Pork belly

€ 23,95
Gekarameliseerd met gebakken gamba
en frisse voorjaarsgroenten

GRILLGERECHTEN
€ 18,95
Met gebakken ei, cheddar kaas
en chutney van rode ui

Kipsaté van de grill

Runder bavette steak

Ribeye (250 gr.)

Black Angus burger

€ 24,95

(175 gram)
Keuze uit peperjus of bearnaisesaus

Met atjar en kroepoek

€ 18,95

€ 28,95
Keuze uit peperjus of bearnaisesaus
               

Deze gerechten worden gegrild en geserveerd met een ’Heerlicke’ salade en verse frieten

DESSERTS
€ 10,95
Van appel met Calvados Crème
fraîche ijs

Pavlova

Sorbetijs

€ 9,95

Profiteroles

Kaasplateau

€ 12,95

Tarte Tatin

3 bollen met vers seizoensfruit
Geserveerd met kletzenbrood

€ 9,95
van rabarber met Griekse yoghurt,
lemoncurd en aardbeien
€ 9,95
Met vanille roomijs en chocoladesaus

