
Voor/tussengerechten 

 
POLENTA  
Bloemkoolcouscous met chimichurri en schuim 
van Parmezaan. Polenta gebakken met 
bloemkoolcrème, gebrande mais, chimichurri-
mayonaise, rode uienpickles, popcorn, 
geraspte paarse bloemkool, kervel en prei-olie 
 
RUNDERTARTAAR 
Met knolselderij, gebraiseerde knol, 
knolcrème, zoetzure beukenzwam. 
Knolselderij-botersaus en laurierolie, citrusgel 
 
ZWEZERIK 
Met augurken-hollandaise, kappertjespoeder, 
ingelegde uitjes en bosui-olie 
 
ROMIGE KREEFTENBISQUE 
Met een garnituur van gemarineerde tomaten 
en tijm 
 
Hoofdgerechten 

 
SKREI 
Met wortelcrème, geroosterde mini bospeen, 
winterpeen gestoomd en gemarineerd in 
wortelmarinade, zoetzure gele wortel, 
Amsterdamse ui en citrusgel. Met hollandaise 
van wortel en yuzu (gepoederd met wortel) 
 
KALFSHAAS  
Rosé gebakken met een pommes Anna, 
bitterballetje van kalfswang, 
gekarameliseerde bloemkool, pastinaakcrème, 
en geglaceerde schorseneer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessert 
 
KAAS VAN BOURGONDISCH LIFESTYLE 
Selectie binnen- en buitenlandse kazen met 
bijpassend garnituur *supplement 5 euro 
 
MELK-KARAMEL  
Met witte chocola, tuille en ananas 
 
CAFÉ COMPLET 
Kopje koffie/thee met zoetigheden en een 
likeurtje naar keuze 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 
Groepen of gezelschappen boven de 6 
personen willen we vragen om een keuze te 
maken van onze Surprise menu’s. Tot 6 
personen kunnen wij de à la carte kaart 
serveren.  

SPECIALS 
U kunt het menu uitbreiden met: 
 
GEAY-OESTERS 
Per stuk 3,50 | per 6 stuks 19,50 
Heerlijke verse Franse ‘GEAY’ oesters met een 
vinaigrette van rode ui, rode wijn, citrus en 
peterselie 
 
GANZENLEVERTERRINE 
17,50 euro 
Terrine van ganzenlever met uienchutney en 
vers gebakken brioche 

 
KEUZEMENU’S 
Uit het à la carte menu kunt u een keuze 
maken uit uw favoriete gerechten. 
 
- 3 gangen 40 euro 
- 4 gangen 48,50 euro 
 
CHEF’S MENU SURPRISE 
Laat u door onze keukenbrigade verrassen. 
Kies het aantal gangen en de chef gaat voor u 
aan de slag. 
U kunt het chef’s menu ook uitbreiden met 
een of meer van onze specials. 
 
Alle ingrediënten kunnen allergenen 
bevatten. Geef uw allergie en/of wensen door 
en wij passen de gerechten graag voor u aan. 
Wij zien het als een uitdaging om u een 
geweldige culinaire ervaring te bezorgen. 
 
SURPRISE MENU’S 
- 4 gangen 45 euro 
- 5 gangen 55 euro 
- 6 gangen 65 euro 
- 7 gangen 75 euro 
 
Op zaterdag serveren we uitsluitend het 
Surprise menu. 
 
 


