VOORGERECHTEN
BROOD
Brood van Carl Siegert met olijventapenade en roomboter

€ 6,95

GEITENKAAS
Macarons van geitenkaas, krokante lasagne met overjarige
geitenkaas en een crème brûlée van geitenkaas

€ 9,75

ZALM
Huisgerookte zalm met hummus, yoghurt en
gefrituurde kappertjes

€ 10,25

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

€ 13,50

HOLLANDSE GARNALEN
Huisgemaakte bitterballen van Hollandse garnalen
met kruidensla en saffraanmayonaise

€ 10,50

EEND
Marbré van Hollandse boerderij-eend met
gemarineerde shiitake en lemoncurd

€ 9,95

PROCUREUR
Langzaam gegaarde procureur, witte kool, appel,
gemarineerde beukenzwammen en Jack Daniels BBQ-dressing

€ 9,75

HERT
Dungesneden hertenham met gekarameliseerde zilveruitjes,
pastinaakcrème en truffelmayonaise

€ 9,95

POMPOEN
Romige soep van flespompoen met pompoenbrood

€ 7,50

VOORGERECHT ‘BIJ ONS’
Proeverij van alle voorgerechten op een bord geserveerd

€ 19,95

HOOFDGERECHTEN
VEGETARISCHE PROEVERIJ
Clafoutis van paddenstoelen, artisjok en pecorino-ravioli,
empanada van prei en manchego, en een risottobitterbal

€ 19,50

‘CATCH OF THE DAY’
Wisselend visgerecht

Dagprijs

SNOEKBAARS
Op de huid gebakken snoekbaars met een krabravioli
en een tom kha kai-saus

€ 19,95

KIP
Suprême van “Beter Leven” kip met saus van spek, ui,
champignon en rode wijn

€ 19,75

EEND
Hollandse Boerderijeendenborst
met een saus van Licor 43 en sinaasappel

€ 19,95

ZWIJNSHAAS
Zwijnshaas gewikkeld in spek met rode portsaus
en gedroogde cranberry’s

€ 19,95

RUND
Ierse diamanthaas met ‘Yorkshire pudding’ en sambalsaus

€ 19,95

SURF ‘N’ TURF
Ossehaaspuntjes met grote garnalen
en kreeftensaus

€ 22,95

HERT
Duo van hert; langzaam gegaarde sukade en
hertenbiefstuk met een truffelsaus

€ 23,50

NAGERECHTEN
KAAS
Internationale kazen met een huisgemaakte chutney

€ 12,50

CHOCOLADE
‘Death by chocolate’
Marquise au chocolate, Ruby® chocolademousse,
chocoladesorbetijs en chocoladesaus

€ 8,50

CHEESECAKE
Cheesecake van dulce de leche, gekonfijte kumquats
en Bastognekoek-ijs

€ 7,95

APPEL
Appel- en zuidvruchtenloempia’s met Pedro Ximenez-gel,
en amandel-cranberryijs

€ 7,95

CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée van tonkabonen met tonkabonen en
gezouten karamelroomijs

€ 7,75

PEER
Sticky toffee perentaart met kweepeercompote
en maple syrup-walnootijs.

€ 7,95

DESSERT “BIJ ONS”
Proeverij van desserts

€ 9,95

KOFFIE COMPLEET
Bonbons van ‘Legendary’ chocolaterie
en koekjes met koffie of thee

€ 6,95

Alle ijs wordt speciaal voor ons gemaakt door

