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

Sashimi 				€ 16,-

Steak tartaar			

€ 13,50
Van rundvlees op oosterse wijze bereid
met geroosterde sesam, limoenmayonaise en koriander

Gepofte aardappel		

Gerookte bieten 		

Pork belly				€ 11,-

€ 9,50

Met witlof, diverse bietjes, chips
van bietjes en frambozen vinaigrette

Van tonijn met gebrande avocado,
limoen, wasabi en soja

€ 12,50
Met Hollandse garnalen, crème fraîche
en schuim van riesling

10 uur gegaard met nashipeer
en rode misosaus

SOEPEN
Pompoensoep 			

€ 8,Met pompoenpitjes en kruidenyoghurt

Bisque 				€ 9,50
Met garnalen en rivierkreeftjes

MAALTIJDSALADES
Gerookte zalm 			

€ 16,50

Salade met rode bietjes, appel,
gefrituurde kappertjes, croutons
en mierikswortel

Geitenkaas 			

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

Gorgonzola			 € 16,50
Salade met radicchio, veldsla,
granaatappel en gekneusde walnoten

Quinoa				€ 16,50
Salade met gekneusde spinazie,
knoflook, avocado, zoete puntpaprika
en feta

Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à € 9,50

À LA CARTE
HOOFDGERECHTEN
Kabeljauwfilet

€ 22,50
Met witte asperges, Hollandaisesaus
en peterselie krieltjes

Varkenswang			

Heilbot 				€ 23,-

Sukade steak 			

Risotto				€ 19,50

Gewokte witte asperges € 19,50

Met geroosterde shiitake, uiencrème,
gestoofde meiraap en saus van
gerookte boter

Met groene asperges, weide kruiden,
Parmezaanse kaas en een
62 graden eitje

Pommes fondant, rettich, prei
en jus van sherry

€ 22,-

€ 24,Met bataat, witte kool met kummel
en romanesco jus van rode port

Met burrata, gekonfijte tomaten
en quinoa

Extra witte asperges bij uw hoofdgerecht? Deze zijn per 3 te bestellen voor € 5,25

GRILLGERECHTEN
€ 18,50

Kipsaté van de grill		

€ 29,50
Keuze uit peperjus of bearnaisesaus

Ribeye (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
Panna cotta			

Van steranijs met stemgember
en ruby chocolade ijs

€ 10,50

Sorbetijs 				€ 9,50
3 bollen met vers seizoensfruit

Kaasplateau			

Geserveerd met kletzenbrood

€ 12,50

Sticky toffee			

Pudding met karamel, dadel en
snickerijs

Crème brûlée		

€ 10,-

€ 9,50
Van sinaasappel, djeroek poeroet
met honing espuma en yoghurtijs

