
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)

CARPACCIO VAN ZWAARDVIS 
met een dressing van gele wortel, gekonfijte 

meloesuitjes & een olie van peterselie en raapstelen
12,50

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

buikspek & een zeewiersalade 
12,50

SALADE VAN RIVERKREEFT EN ZALM 
 geserveerd in een venusschelp 

met een mayonaise van mierikswortel
12,50

TATAKI VAN OSSENHAAS
op een salade van wakamé, prei, rettich 

& komkommer met een Oosterse dressing 
12,50

STEAK TARTAAR 
klassiek genieten

9,95

PIEPKUIKEN
gebraden filet van piepkuiken op een taartje 

van filodeeg met appel, vanille & rozijnen,
hierbij een gekonfijt boutje in tempura. 
Geserveerd onder een hoedje van rook

11,50

PASTA SALADE
lintpasta met gegrilde groentes, boontjes, 

rucola, olie & Parmezaan
9,95

VARKENSWANG & VARKENSHAAS
zacht gegaard met een zomerse stamppot 

van raapstelen & jus van appelcider 
18,95

TOURNEDOS VAN RUND
met groene asperge, boontjes, 

peultjes, fondant van aardappel 
& een knoflook, saliesaus

27,50

ROBUUSTE DRY AGED RIBEYE
krokant gebakken. Daarbij een gepofte 

aardappel met crème fraîche 
& geroosterde bospeen

29,50
 

CURRY
geserveerd met een combinatie van 

witte & wilde rijst en burgers van kikkererwten
18,75

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAZEN
compôte, noten 

& gedroogde vruchten garnituur 
9,95 

ROODFRUIT TERRINE
gemarineerd in limoncello & mint, 

hierbij merengue & hangop
7,50

CREME BRULEE 
hierbij gefrituurde snickers 
& een sinaasappelmousse 

7,50

ZOMERS FRUIT
onder een dakje van koude sabayon & slagroom 

7,50

MALAGA COUPE 
super verwennerij met malaga ijs 

7,50

BOUILLABAISE 
rijkelijk gevulde vissoep 

met garnituur van schelpdieren
6,50

ZEETONG 
geserveerd met geclarifieerde boter, 

amandelballetjes & salade van 
haricots verts met ui & ei

39,95

MOSSELEN UIT PANNETJE 
met friet, 3 koude sauzen 

& 1 gemengde salade
19,95

TONIJN VAN DE GRILL
op een bananenblad geserveerd 

met paksoi, rijst, gember, citroengras 
& een teriyakisaus

29,50

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

GEVOGELTE BOUILLON
geserveerd in een wijnglas 

met mihoen, groene kruiden & prei
6,50


