À LA CARTE
BROOD
Broodplankje 			

€ 7,Versgebakken brood geserveerd
met huisgemaakte kruidenboter

Broodplankje de luxe

€ 9,Versgebakken brood geserveerd met
huisgemaakte kruidenboter, aioli, pesto
en tomatentapenade

VOORGERECHTEN
Carpaccio 			

€ 13,50
Truffelmayonaise, vers geschaafde parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitjes

Gerookte heilbot		

Tataki				€ 13,50

Coquille				€ 15,-

Sponscake van doperwt € 9,50

Zalm gravad lax		

Dungesneden rundvlees, mango
chutney, gebrande cashewnoten,
bosui, komkommer en jonge bladsla
Met een groene salade van o.a.
avocado, asperge en wakame

€ 13,50
Met een salade van venkel, Hollandse
garnalen en gepofte tricolore tomaatjes
Met American Coleslaw, kletskop van
Parmezaanse kaas en dragonolie

€ 13,50
Met ingelegde radijs, komkommer,
hangop en borage

SOEPEN
Gevogeltebouillon 		

Met girolles en roomse kervel

€ 8,-

Schaaldierensoep 		

Met garnalen en rivierkreeftjes

€ 9,50

MAALTIJDSALADES
Gerookte zalm 			

€ 16,50
Salade met rode bietjes, appel,
gefrituurde kappertjes, croutons
en mierikswortel

Gorgonzola			 € 16,50

Geitenkaas 			

Quinoa				€ 16,50

€ 16,50
Geitenkaas uit de oven met honing,
compote van peren, pecannoten en
stroop van oude Italiaanse rode wijnazijn

Salade met radicchio, veldsla,
granaatappel en gekneusde walnoten

Salade met gekneusde spinazie,
knoflook, avocado, zoete puntpaprika
en feta

Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à € 9,50

À LA CARTE
HOOFDGERECHTEN
Sliptong				€ 22,50

Ossobuco (2 personen)

Heekfilet

€ 23,50

Lamsrack 			

Gamba’s

€ 22,50

Saffraan risotto		

Met verse frieten
en een Heerlicke salade

Met prakaardappel,
gewokte spinazie en antibiose
Met pasta aioli, rucola
en gepofte trostomaat

Klassiek geserveerd

€ 21,50 p.p.

€ 28,50
Met tuinbonen, asperge, aubergine,
zeekraal en hasselback aardappel
€ 20,50
Met doperwten pesto, ingelegde
regenboog bospeentjes en paksoy

GRILLGERECHTEN
€ 18,50

Kipsaté van de grill		

€ 29,50
Keuze uit peperjus of bearnaisesaus

Entrecote (250 gr.)		

Black angus burger

Met gebakken ei, cheddarkaas
en chutney van rode ui

Ossenhaas (175 gr.)

Met atjar en kroepoek

€ 18,50

€ 27,50
Keuze uit peperjus of bearnaisesaus

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

DESSERTS
Passievrucht mousse

€ 10,50

Met perzik, merengue, ijs van
witte chocolade en mascarpone

Sorbetijs 				€ 9,50
3 bollen met vers seizoensfruit

Kaasplateau			

Geserveerd met kletzenbrood

€ 12,50

Nectarines			 € 9,50
Gepocheerd met geslagen yoghurt
en amandelroomijs

Citrus parfait

		

€ 9,50
Met gel van hangop, kaviaar van yuzu,
en gedroogde sinaasappel

