Stel uw menu samen:
Vanuit onze À La Carte kaart kunt u kiezen uit:
3- gangen menu € 36,50
(voorgerecht of soep, hoofdgerecht en nagerecht)
4- gangen menu € 41,50
(voorgerecht, soep, hoofdgerecht en nagerecht)

Shared Dining
€ 41,50 per persoon

Samen gezellig tafelen met diverse gerechtjes bij het voor- en het nagerecht,
het hoofdgerecht kunt u kiezen van onze à la Carte kaart.
Per tafel te bestellen

A LA CARTE MENU
Broodplank met gerookte amandelen & olijven
kruidenboter | hummus | muhammara

€ 11,50

Voorgerechten
Carpaccio van het Black Angus
truffel mayonaise | zongedroogde tomaat | pijnboompit | Tynjetaler kaas

€ 12,50

Vitello tonnato
mango chutney | tonijn mayonaise | radijs | zeewier

€ 12,50

In appelstroop gelakte zacht gegaarde buikspek
hummus | pompoen | witlof | appel | kerrie mayonaise

€ 12,50

Tartaar van Gravad lax
gerookte zalm | verse zalm | kruidensla | bieslook mayonaise

€ 12,50

Watermeloen & buffelmozzarella
tomatensalsa | rucola pesto | sojaboon | tuinboon

€ 12,50

Soep
Romige prei-knoflooksoep
knoflook croutons

€ 7,50

Tom Kha Kai (licht pittige Thaise soep)
gamba | rode paprika | bosui

€ 7,50

Venkelsoep met wortel en kokos
uitgebakken uitjes | sojaboon

€ 7,50

Hoofdgerechten
Het “Angus”
een wisselend stukje vlees van de Angus met bijpassend garnituur en
jus van gerookte knoflook

€ 24,50

Vers van de markt
een wisselend visgerecht met bijpassend garnituur en saus van witte wijn en saffraan

€ 23,50

Gebraden eendenborst
vijg | spinazie | shiitake | jus van sinaasappel en honing

€ 23,50

Gestoofde lamsnek
stamppot zeekraal | gepofte tomaat | jus van ras el hanout

€ 24,50

Risotto van asperge en kaas van de blije geit
groene asperge | pesto | shiitake | macadamia noot

€ 20,50

Vegan moussaka
aubergine | bonen | courgette | tomaat | vegan kaas

€ 20,50

Klassiekers/ Specials
Krokant gebakken Zeetong met remouladesaus (± 400/500 gram)
(€ 16,50 meerprijs in het keuzemenu)
Tournedos Stroganoff (malse biefstuk van de ossenhaas)
(€ 11,50 p.p. meerprijs in het keuzemenu)

€ 39,50

€ 36,50

Desserts
Citroen cheesecake
framboos | meringue | bloedsinaasappel ijs

€ 8,50

Suikerbroodpudding
rood fruit | yoghurt bosvruchten ijs

€ 8,50

Kersen panna cotta
chocolade mouse | appelcompote | granny smith ijs

€ 8,50

Kaasplankje
verschillende soorten kaas
(€ 2,00 p.p. meerprijs in het keuzemenu)

€ 11,50

