menukaart

Surprise menu

Laat je verrassen door wat onze chef naast de
gewone kaart te bieden heeft!

surprise menu 3G

€ 34,50

surprise menu 4G

€ 41,50

surprise menu 5G

€ 49,50

Omdat wij niet van verspilling houden, serveren
we truffelfrietjes en sla er niet ongevraagd bij.
Je kunt uiteraard gewoon aangeven als je ze wel
wilt, dan krijg je ze er kosteloos bij.
Is er iets dat je niet lust, wilt of mag eten?
Geef dit aan ons door, dan houden we hier
rekening mee.

Groepen vanaf 8 personen adviseren wij
het menu van te voren met ons te bespreken.
Dit zorgt voor een vlot verloop van jullie diner,
maar ook voor andere gasten, of kies voor ons
surprise menu!

VOORGERECHTEN
Bereidingen van Biet
appel / gerookte geitenmelk / noot

€ 12,50

Heilbot
ponzu / wasabi

Eendenlever terrine
brioche / compote

€ 15,50

€ 10,50

Surprise
Laat je verrassen

SPECIALS

€ 9,75

(ook als tussen- of hoofdgerecht te bestellen)

Bisque
venkel / rivierkreeft

Steak tartaar
piccalilly / gedroogde dooier

Risotto
pompoen / paddestoel / koffie / bresaola
Ook vegetarisch mogelijk, zonder bresaola

Bij elk gerecht schenken wij bijpassende wijnen of bieren.
Vraag naar onze suggesties.

€ 9,50

€ 12,50

€ 13,00

HOOFDGERECHTEN
Hoender
ui / zaden

Kabeljauw
bloemkool / broccoli / hazelnoot / mosterdzaad

Quiche van aardpeer
wortel / salie

Surprise
Laat je verrassen

€ 19,50

€ 22,50

€ 18,50

€ 20,50

SPECIALS
Tournedos
groenten uit het seizoen / bearnaise saus / dragonmayonasie

Zeetong
hollandaise saus / frieten

Bij elk gerecht schenken wij bijpassende wijnen of bieren.
Vraag naar onze suggesties.

€ 28,50

€ 29,50

DESSERTS
Chocoladetaart
rode biet / bramen

Millefeuille
frangipane / appel

De ‘dame’ van pont
vanille ijs / chocolade / room

Surprise
laat je verrassen

Kaas
appelstroop / kletzenbrot

Bij elk gerecht schenken wij bijpassende wijnen of bieren.
Vraag naar onze suggesties.

€ 7,50

€ 8,00

€ 9,00

€ 7,50

€ 9,00

Wijnkaart
glas

fles

Les Jamelles / Chardonnay / Frankrijk

€ 4,40

€22,00

Velenosi Villa Angela / Pecorino / Italië

€ 5,50

€26,00

Astoria Mina Bianco / Blend / Italië

€ 6,50

€28,50

Franz Sauerstingl Löss IV / Grüner Veltliner / Oostenrijk

€ 6,50

€28,00

Ozze Overst / Blend / Limburg

€ 5,90

€27,50

glas

fles

€ 3,90

€19,00

glas

fles

Les Jamelles / Merlot / Frankrijk

€ 4,40

€22,00

Dark Red Löss / Blend / Duitsland

€ 6,50

€28,50

Caranto / Pinot noir / Italië

€ 5,20

€26,50

Saint Jean / Alchimiste / Frankrijk

€ 6,50

€28,50

Witte wijnen

Rose
Les Jamelles / Cinsault / Frankrijk

Rode wijnen

Dessertwijnen

glas

Velenosi / Visciole Querciantca / Italië

€ 4,50

Fusta Nova / Moscatel Italië

€ 5,50

Ik zie je, ik heb je
het liefst analoog
geen snapshot of appje
gewoon oog in oog
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