Verrassingsmenu

Proeven uit
de bron
Kun je niet kiezen? Of zin in wat nieuws?
Naast onze uitgebreide dinerkaart hebben we ook een bijzonder verrassingsmenu beschikbaar.
Laat je meenemen op ontdekkingsreis door de bijzondere
gerechten die onze chef heeft samengesteld. Voor de
échte culinaire nomaden, een reis door de wereldse keuken
waarbij je zelf kunt bepalen hoe lang deze reis duurt.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met, op voorhand en
bij de reservering, doorgegeven allergieën en/of
dieetwensen*.
Verrassingsmenu
•
•
•
•

Drie gangen
Vier gangen
Vijf gangen
Zes gangen

39
49
59
69

Laat je verrassen met
complementerende wijnen.
Gaat jouw voorkeur uit naar kaas in plaats van
zoet? Dan berekenen wij een supplement van
7 euro per persoon.
*Verzoeken betreffende dieetwensen en/of allergieën die
last minute worden doorgegeven kunnen een prijswijziging
met zich meebrengen. Wij danken je bij voorbaat voor jouw
begrip.

Groentenmenu

Proeven uit
de bron
Naast ons verrassingsmenu bieden wij ook een
groentenmenu aan. Volledig vegetarisch met groenten uit
het seizoen.
Laat je meenemen op ontdekkingsreis door de bijzondere
gerechten die onze chef heeft samengesteld. Voor de échte
culinaire nomaden, een reis door de wereldse vegetarische
keuken waarbij je zelf kunt bepalen hoe lang deze reis duurt.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met, op voorhand en
bij de reservering, doorgegeven allergieën en/of
dieetwensen*.
Groentenmenu
•
•
•
•

Drie gangen
Vier gangen
Vijf gangen
Zes gangen

35
45
55
65

Laat je verrassen met
complementerende wijnen.
Gaat jouw voorkeur uit naar kaas in plaats van
zoet? Dan berekenen wij een supplement van
7 euro per persoon.
*Verzoeken betreffende dieetwensen en/of allergieën die
last minute worden doorgegeven kunnen een prijswijziging
met zich meebrengen. Wij danken je bij voorbaat voor jouw
begrip.

Diner

Gerechten met dit symbool

• Appetizers

• Hoofdgerechten

Oester 3/6/9

per stuk

Oesterij special

4

• Ginneken gin | Limoen | Komkommer
• Ponzu | Bosui | Rode peper

Roomboter | Hojiblanca olijfolie

60 gram | Iberico cebo campo

Holstein rund | Oerbiet | Zoethout |
7

50 gr | 18 maanden gerijpt | Eikenhout

Ossenstaart | Knolselderij risotto |
16

Kabeljauw

Veloute | Aardpeer | Schorseneren
17,5

• Voorgerechten

Parmezaan

Cepes | Peterseliewortel | Hazelnoot |

16

Dutch yellowfin

Tijgermelk | Avocado | Mais

Karamel | Abrikoos | Duindoorn |
17,5

Steak tartaar

70 gram | Galloway rund | Piccalilly

Lychee | Nashipeer | Limoenblad
15

Belper knolle
Ajo blanco

Romesco | Prei | Gerookte amandel

Confituur

Brioche

Fregola nero

Parmigiano Reggiano | Shimeji | Salie
Sweety drops

14

12

13

Kaas

Het Kaasatelier | 5 soorten | Toast
13,5

25

Kumquat
Kokos

Jalapeno

27

• Nagerechten
Pure chocolade

Komkommer | Tomasu soja

30

Lavas

Gnocchi

Yellowfin | Saku | Miso

28

Kreeftjus

gerookt

Tonijn

26

Aardappel
Tarbot

48 maanden gerijpt
Wagyu Cecina

Langzaam gegaard | Bataat | Bulger |

Zijlende

Fleur de sel

Pata Negra

Mechelse koekoek

Wortel | Ras el hanout

• Japanse kersenbloesem | Sjalot

Zuurdesem brood

zijn vegetarisch of

kunnen vegetarisch geserveerd worden.

16

