3-GANGEN MIDWEEK MENU DI t/m DO € 29,95
Voorgerechten
GEITENKAAS
Trio van geitenkaas: salade van Sikkepit en walnoot,
baklava van geitenkaas en macarons van geitenkaas.

ZALM
Huisgerookte Noorse zalm, gefrituurde kappertjes,
gekonfijte rode ui en dillecrème fraîche.

RUND
Dungesneden rundercarpaccio met pesto, pijnboompitten,
rucola en parmezaan.

SOEP
Schuimige doperwtensoep met Thaise basilicumolie.
VOORGERECHT “BIJ ONS”
Proeverij van alle voorgerechten op één bord geserveerd.

Hoofdgerechten
VEGETARISCHE PROEVERIJ
Clafoutis van prei en doperwten, krokante polenta,
ravioli met ricotta en spinazie en samosa met mangochutney.

CATCH OF THE DAY
Dagelijks wisselende seizoensvis.

SALTIMBOCCA
Suprême van maïskip met mattonella, salie en knoflookboter.

RUND
Ierse diamanthaas met een rode wijn-sambalsaus.

Desserts
Vrije keuze van onze dessertkaart.

Voorgerechten
BROOD
Biologisch brood met roomboter en tapenade.

€ 6,95

GEITENKAAS
Trio van geitenkaas: salade van Sikkepit en walnoot,
baklava van geitenkaas en macarons van geitenkaas.

€ 8,95

ZALM
Huisgerookte Noorse zalm, gefrituurde kappertjes,
gekonfijte rode ui en dillecrème fraîche.

€ 9,75

TONIJN
Sashimi van tonijn met zoetzuur van komkommer,
sesamtuiles en wasabi-mayonaise.

€ 12,50

MATTONELLA
Mattonella met torpedogarnalen, gekonfijte tomaat
en kruidencrème.

€ 9,50

EEND
In gerookte paprika gerookte eendenborst met hummus,
croutons en een piperadedressing.

€ 9,50

LAM
Marbré van lam: gekonfijte lamsbout en gerookte lamsham
met Tandoori-mayonaise en muntyoghurt.

€ 9,95

KALF
Dungesneden, roségebraden kalfsmuis met pesto, radijs,
pijnboompitten en rucola.

€ 9,50

SOEP
Schuimige doperwtensoep met Thaise basilicumolie.

€ 7,50

VOORGERECHT “BIJ ONS”
Proeverij van alle voorgerechten op één bord geserveerd.

€19,50

Hoofdgerechten
VEGETARISCHE PROEVERIJ
Clafoutis van prei en doperwten, krokante polenta,
ravioli met ricotta en spinazie en samosa met mangochutney.

€ 19,50

RISOTTO
Risotto met peulvruchten, tomaten, champignons,
muntpesto en pecorino.

€ 18,50

CATCH OF THE DAY
Dagelijks wisselende seizoen vis.

Dagprijs

ZEEBRASEM
Op de huid gebakken zeebrasemfilet met zeekraal
en beurre blanc.

€ 19,95

SALTIMBOCCA
Suprême van maïskip met mattonella, salie
en knoflookboter.

€ 19,50

KALF
Duo van kalf; gegrilde kalfsentrecote
en langzaam gegaarde procureur met bearnaisesaus.

€ 19,95

LAM
New Zealand’s lamsrump met een kruidenbriochekorst
en rozemarijnsaus.

€ 19,95

RUND
Ierse diamanthaas met een rode wijn-sambalsaus.

€ 19,50

SURF ‘N’ TURF
Combinatie van ossenhaas en grote garnalen met
een kreeftensaus.

€22,50

Desserts
KAAS
Internationale kazen met een huisgemaakte chutney
en gekarameliseerde notenbrood.

€ 12,50

CHOCOLADE
‘Death by chocolate’
Marquise au chocolat, witte chocolade-Baileysmousse,
chocolade-ijs en chocoladesaus.

€ 8,50

CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée van bourbonvanille met
frambozensorbetijs.

€ 7,95

RABARBER
Citrus-cheesecake met rabarbercompote,
en lemoncurd-roomijs.

€ 7,95

BANAAN
Banoffee ‘Bread & Butter’ pudding
met banaan-karamel en pecannoten-roomijs.

€ 7,95

DESSERT “BIJ ONS”
Proeverij van onze nagerechten.

€ 9,50

KOFFIE COMPLEET
Koffie met koekjes en bonbons.

€ 6,95

