Voorgerechten
*Carpaccio van ossenhaas

14,00/9,95

Steak tartaar

13,75/…….

met een truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

met diverse uitjes, gepocheerd ei en een Griekse yoghurtmayonaise

*Gerookte zalm met gebrande makreel

13,75/9,25

*Antipasta

12,75/8,50

Vis drieluik

14,75/…….

met komkommerspaghetti en een sesam-koriandersaus

met Italiaanse ham, truffelsalami, pittige salami, watermeloensalade en balsamico stroop

vissoepje, lasagne van paling, gamba met artisjok met een mierikswortelsaus

*Caprese salade

12,75/8,50

*Geitenkaas mousse

11,95/8,00

Broodmandje

5,00/…….

met Buratta mozzarella, gefrituurde basilicum, pijnboompitten en salsa verde

met gepofte Opperdoezer Ronde, bietensalade en honingdressing

met kruidenboter

* Deze gerechten zijn ook in een kleinere portie te verkrijgen!
Soepen
(onze soepen zijn ook in klein formaat te bestellen!)

Tomatensoep

6,50/4,00

Uiensoep

6,50/4,00

van Pomodoritomaten met room van gezoete rode paprika

gegratineerd met Gruyère en oude kaas

Vissoep

8,50/6,00

Dagsoep

6,50/4,00

A la bouillabaisse

steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Spoom citrus
verfrissend tussendoortje!

6,75

Geachte gast,
Wist u dat bijna al onze gerechten in een
kleinere portie te verkrijgen zijn!
( deze zijn te herkennen aan het *)

Hoofdgerechten
*Vegetarisch

fantasie van de chef-kok

18,75/14,50

Visgerechten
*Tonijnsteak

met een knoflookbouillon met pepers en een avocadocrème

27,00/18,00

Maaltijdsalade
Gerookte zalm met gebrande makreel

18,95/…..

salade met komkommerspaghetti en een sesam-koriandersaus

Caprese salade

Salade met Buratta mozzarella, gefrituurde basilicum, pijnboompitten en salsa verde

15,95/…..

Vleesgerechten van de grill

*Eendenborst
met cashewnootjes, champignons, perzik en een sinaasappel, ras el hanout- saus

24,50/18,50

Scharrelkip en gamba`s

22,75/…….

Runderentrecote

25,00/…….

met groente spaghetti en een frisse crème fraiche saus

met geroosterde opperdoezer aardappelen en een gorgonzola-cognacsaus

Tournedos

27,00/

met een tarte tatin van uien, asperges en tomaat en een pepersaus

Drieluik van het varken

23,50/…….

varkensrib, Ibericovarken, varkenshaasbiefstuk, met mangosalade en een appel -kurkuma stroopje

*Jumbo vleesspies
(voor de grote vleeseters !!)
ossenhaas, varkenshaas en kip geserveerd met diverse koude sauzen

Huisgemaakte hamburger van ossenhaas
met een flaguette, uiencompôte, kruidenyoghurtdressing en dikke friet

Saté

26,00/17,00

16,50/…….

16,50/…….

van kippendijen, geserveerd met frietjes en rauwkost

Extra:

* Dikke frieten
Pofpieper met een frisse kruidensaus
Fritessaus of ketchup
Gebakken champignons

Geachte gast de gerechten op onze kaart bevatten allergenen!
Mocht u informatie willen of een allergie hebben vraag onze bediening voor informatie

3,50/2,00
3,75/…
0,70/…
4,50/…

