Stokbrood
Met kruidenboter.

€5,00

Olijvenbrood
Met aioli en tapenade.

€5,00

Oesters
Half dozijn.

€16,00

Gin-Tonic Oester/ Japanse Oester
Met komkommer/ met sojasaus

Per stuk €3,50

Voorgerechten
Tonijn
Geroosterd met chimichurri, gekonfijte aardappel en gepofte tros tomaat.

€12,00

Buikspek & Gamba’s
Met mierikswortel en komkommer schuim.

€11,00

Carpaccio
Gerookt met Parmezaan en truffel mayonaise.

€11,00

Pulled Chicken
Met pasteitjes, BBQ-saus, bieslook en salade.
(Optie: + ganzenlever €4,00)

€11,00

Kalfszwezerik
Gebakken met pastinaak en bieslook dressing.

€14,00

Kip & Gamba
Met kewpie mayonaise en oosterse saus.

€12,00

Rode mul & Scheermes & Kokkels
Met zwarte knoflook en tomaten bouillon.

€12,00

Bouillabaisse
Romig met zeevruchten en rouille.

€8,00

Parel couscous salade
Met limoen crème fraîche, jalapeño en bimi.

€9,00

Hoofdgerechten
Kalfsentrecote
Met kruidenmousseline, courgette, doperwten, jus de veau en kruidenboter.

€23,00

Sukade
Met 5 spices, romanesco, aardappel krokant en jus de veau.

€20,00

Tournedos (180 gram)
Met broccoli, bimi, padron pepers, rösti en jus de veau.
(Optie: + ganzenlever €4,00)

€27,00

Eendenborst
Met canard, gestoofde prei, truffel jus, pomme neuf en bospeen.

€24,00

Saté
Kippendijen met kroepoek, atjar, friet en satésaus.

€16,00

Dorade
Met antiboise, rode biet aardappelsalade en bleekselderij.

€19,00

Heilbot
Met riso, pastinaak, venkel, kappertjes en gerookte bieslook boter.

€21,00

Snijboon (Carbonara stijl)
Met aardappel schuim, artisjok, kraantjes en Parmezaan.

€17,00

Risotto
Met baby spinazie, reypenaer VSOP, bospeen, hazelnoot en rucola.

€16,00

Kaasfondue
Frans en Zwitserse kazen met groenten en stokbrood.

€19,00

Maaltijd salade (vlees, vis of vega)
Rijk gevuld.

€17,00

Nagerechten
Spekkoek
Met mango, appelcompote, yoghurt en pandan ijs.

€9,00

Cheesecake
Met citroen, grapefruit, Bastogne en mandarijn ijs.

€9,00

Chocolade
Wit, puur, yuzu, eiwit schuim en komkommer ijs.

€9,00

Crème brûlée
Met vanille-ijs.

€8,00

Kaasplateau
5 soorten kaas (keuze uit de kaaskaart) met appelstroop en dadelbrood.

€12,00

Bol ijs naar keuze
Vanille, aardbei, mandarijn, pandan, gezouten karamel of yoghurt.

€2,00

Lunchkaart
Stokbrood carpaccio
Rund, gerookt met truffelmayonaise en Parmezaan.

€8,00

Stokbrood gerookte zalm
Met avocado, sla, bieslook dressing en baba ganoush.

€8,00

Stokbrood saté
Kippendijen met satésaus, krokante ui en atjar.

€8,00

Salade niçoise
Met tonijn, ansjovis, ei, haricots verts, tomaat, olijf en aardappel.

€12,00

Dorade
Met antiboise, rode biet aardappelsalade en bleekselderij.

€19,00

Sukade
Met 5 spices, romanesco, aardappel krokant en jus de veau.

€20,00

Risotto
Met baby spinazie, reypenaer VSOP, bospeen, hazelnoot en rucola.

€16,00

Saté
Kippendijen met kroepoek, atjar, friet en satésaus.

€16,00

Crème brûlée
Met vanille-ijs.

€8,00

Cheesecake
Met citroen, grapefruit, Bastogne en mandarijn ijs.

€9,00

