
SUCADE 
op romige spitskool met spekjes, 
hierbij romanesco, meloesuitjes, 
aardappelfondants en truffeljus

19,75

TOURNEDOS VAN RUND
gebakken en geserveerd op ratatouille, hierbij 

een taartje van aardappel & knolselderij, 
begeleid van een rode wijnjus 

27,50
 Extra:  Eendenlever 3,50
  Gamba’s 3,50

LAMSRACK & EENDENBORST
lamsrack met kruidenkorst en gebakken 

eendenborst, op een stampotje van rucola, 
geserveerd met merloesuitjes, krokante 

uienringen en een jus van rozemarijn
31,50

MELANZANE PARMIGIANA 
gegrilde aubergine met mozzarella, gepofte 
trostomaatjes, groene asperges & pestosaus 

18,75

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAZEN
compôte, noten en 

gedroogde vruchten garnituur 
9,95 

CRÈME BRÛLEE 
van tonka bonen met een wonton 

van butterscotch en peccan, karamelijs
7,50

PARFAIT VAN HONING 
hierbij een 

witte, pure & melkchocolade bavaroise 
7,50

BROWNIE
met noten, een mousse van advokaat,  

stracciatella ijs en een amandel-kletskop 
7,50

PEREN TAARTJE 
geserveerd met salted-karamel mousse, 

compôte van appel & rumrozijnen en malaga ijs 
7,50

OESTERS
zolang de dagverse voorraad strekt

3,50 per stuk 

KAVIAAR
met blini’s

18,50 per 10 gram

GARLIC BREAD 
verse knoflook, olie, brood en mozzarella uit de oven 

4,50 per portie (2 personen)

GEBAKKEN GAMBA’S 
met chili- en knoflookdip

1,95 per stuk

VAN DE SNIJTAFEL IN ONS RESTAURANT 
vers gesneden Italiaanse & Spaanse varianten 
van ham en worst, daarbij bruchetta, olijven, 

olie, dip en tapenade 
14,50 per portie (2 personen)

ZALM & GAMBA’S 
taartje van gerookte zalm en komkommer, geserveerd 

met knoflookgarnalen, gezouten crème fraiche, 
krokante crostini van kerrie & kaas 

en een olie van balsamico
11,95

STEAK TARTAAR
klassiek genieten! 

9,95

PIZZA MAKREEL 
briquedeeg bodem getopt met verse makreel, 

mayonaise van wasabi, zeekraal, zoetzuur van sjalotjes, 
Japanse kruiden & koriander.

12,50

COQUILLE, BUIKSPEK & GAMBA
gebakken coquille en gamba’s, hierbij zacht gegaard 

buikspek en een zeewiersalade 
12,50

PIEPKUIKEN 
geserveerd onder een hoedje van rook, gebraden filet 
van piepkuiken op een taartje van filodeeg met appel, 

vanille & rozijnen, hierbij een gekonfijt boutje in 
tempura

11,50

CARPACCIO VAN DE HAAS
rucola. Parmezaan, pesto, zongedroogde tomaatjes 

en pijnboompitjes
10,50

CHAMPIGNON DORDOGNE
op een bedje van jonge veldsla met zoetzuur van 

bloemkool, truffelmayo en krokant van Parmezaan
9,50

MOSTERDSOEP 
met garnituur van lente ui en croutons 

naar keus geserveerd met 
forel of uitgebakken spek

6,50

SCHELVISFILET MET PASTA 
rijkelijke vis pasta van zwarte tagliatelle, 

roomsaus, cherry tomaat, venkel, & rode ui. 
Getopt met gebakken schelvis

22,50

NOORSE SKREIFILET 
op de huid gebakken en geserveerd met 

een kerrie, gembersaus. 
Gecombineerd met kruidenrisotto, 

gestoofde venkel, spruiten en romanesco
22,50

KALFSENTRECOTE
gegrild op de Big Green Egg, hierbij een 

“24 ingrediënten boter” aardappel-
amandelbollen, courgette, geroosterde 

paprika en een zalf van aubergine
29,50

VARKENSHAAS
Gerold in spek, hierbij een saus van gerookte 

knoflook & salie met ovenaardappel, 
pastinaakfriet & gepofte pompoen 

19,95

DINERKAART

SOEPEN

DESSERTS

HOOFDGERECHTEN

APPETISERS

VOORGERECHTEN

RR

Onze keuken is voor diner geopend van 17.00 – 21.00 uur    Alle gerechten bevatten allergenen, vraag ons gerust naar meer informatie

VIE R HET LEVEN & GENIET VAN K LE INE PROEVER IJ TJES
 EN L A AT U DOOR ONS K EUK ENTE AM VER R ASSEN

5 gangen: 45,00   -   6 gangen: 49,95   -   7 gangen: 55,00   -   8 gangen: 59,95
Ons verrassingsdiner is een avondvullend dinerarrangement dat tot uiterlijk 19.30 uur besteld kan worden

PLUK DE DAG & PROEF VAN EEN PASSEND WIJNARRANGEMENT   5,95 per glas

RUNDERBOUILLON 
dubbel getrokken, 

geserveerd in een wijnglas, 
hierbij een crostini 

6,50


