VOORGERECHTEN
*Carpaccio van ossenhaas

14,95/11,50

met pestomayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en tomatentapenade

Spice Gamba`s

14,95/…….

roerbak gamba`s met rode ui, peper, tomaat en knoflookolie

*Huisgerookte kalfsfilet

13,75/10,50

met rivierkreeftjes, tomaten gazpacho en een kappertjes mayonaise

Vis drieluik

15,95/…….

gerookte zalm, paling en makreelmousse met een wasbi marshmallow en een
kruidenhangop

*Rouleau van Bresse kip

13,95/10,95

met gegrilde perzik, aardappelsalade en macadamia noten
en een pittige sinaasappeldressing

*Terrine van Morbierkaas

13,50/10,00

met gebakken bundelzwam, hazelnoten, groene asperges
en een balsamicodressing

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

Tomatensoep

6,75/4,25

van Pomodoritomaten met room van gezoete rode paprika

Uiensoep

6,75/4,25

gegratineerd met Gruyère en oude kaas

Kalfssoep

7,75/5,25

met avocado crème

Dagsoep

6,75/4,25

steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Spoom citrus
verfrissend tussendoortje!

6,00

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

HOOFDGERECHTEN
*Vegetarisch

19,25/14,95

fantasie van de chef-kok

Mexicaanse vega burger

18,00/…….

licht pittig met mozzarella, kidney beans, guacamole en een tomatensalsa

VISGERECHTEN
*Heilbot met een gamba korst

27,50/18,50

aardappel mousseline, gegrilde venkel en een kreeftensaus
Voor meer vis zie ons specialiteiten kaartje!

MAALTIJDSALADES
Bresse kipsalade

17,95/…..

met sla, gegrilde perzik, aardappelsalade en macadamia noten
en een pittige sinaasappel dressing

Carpaccio salade van ossenhaas
met sla, pestomayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en tomatentapenade

Vissalade
salade met gerookte zalm, paling, gamba`s en makreel
met een sesam-korianderdressing

18,95/…..

21,50/…..

VLEES VAN DE GRILL

Lamsrumpsteak

24,50/…….

met bospeen, gebakken paksoi, doperwtencrème ,aardappelkrokant en rode wijn jus

*Kalfshaas

25,50/19,50

met een blini van geitenkaas, gekonfijte sjalotten en een vijgenjus

*Rib roast en medaillon van Iberico varken

25,50/18,50

met truffelrisotto, cherrytomaatjes en een jus van zilveruitjes

Tournedos

28,50/…….

gevuld met kruidenroomkaas en champignons, omwikkeld
met katenspek met een gerookte knoflookjus

*Jumbo vleesspies

27,00/19,50

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

Huisgemaakte hamburger van ossenhaas

18,50/…….

op een brioche broodje met uiencompôte, rode saus en dikke friet

ook lekker met blauwkaas! 4,25 meerprijs

Saté

18,00/…….

van kippendijen, geserveerd met frietjes en rauwkost

Extra:

* Dikke frieten
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

4,50/2,75
0,80/…
4,75/…

