
4 GANGEN BITES  € 29,50

Schol & zalm
Terrine van schol en zalm met  
gedroogde tomaat en olijvensalsa

€ 7,75

Groentenmarbré
Gemaakt van wortel, bladspinazie, 
aardpeer en specerijen-roomkaas

€ 7,75

Avocado
Drie krokante balletjes van avocado 
met een chutney van tomaat

€ 7,75

Kalfswang
Geserveerd met portjus, pimentpeper 
en artisjok

€ 7,75

4 GANGEN BITES  € 33,50

Scheermesjes
Salade van scheermesjes,  
zuurdesem en mousse van  
sauvignon blanc druiven 

€ 8,75

Baba ganoush
Gemaakt van feta en aubergine en  
geserveerd met peppadew peper

€ 8,75

Uiensoepje
Met een bruschetta met een  
salade van komijnekaas en kool  

€ 8,75

Zeebaars
Gegrilde zeebaars met een  
tempura van kingcrab antiboise

€ 8,75

4 GANGEN BITES  € 37,50

Heilbot
Ceviche van heilbot met een  
marinade van limoen, kaneel  
en sinaasappel 

€ 9,75

Reeham
Gerookte reeham met cranberries  
en notengalets

€ 9,75

Ossenhaas à la minute
Met een dressing van  
Parmezaanse kaas, noten en pesto

€ 9,75

Kwartel
Geserveerd met gepofte pastinaak  
en tijm

€ 9,75

HOOFDGERECHT
Kalfsoester & kalfssukadeGeserveerd met stampot van  postelein en een saus van madeira

€ 26,50

Zeewolf
Met fregola, venkel en een mild  pittige piri-piri saus  

€ 22,50

Indiase semosaGevuld met groentecurry en  gerookte rode ui

€ 17,50

Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook  
allergeenvrij bereiden!

januari & februari



DESSERT

Zoet € 7,00

PARADE VAN DE CHEF

5 GANGEN € 37,50

Gevarieerd en verrassend menu.

Proef verschillende gerechtjes:  
van hartig tot zoet.

Deel de gerechtjes met je tafelgenoten,  
behalve de lekkerste!

                                VISDAG! € 29,50

•   4 bites gemaakt met dagverse vis
•   2 glazen wijn
•   Huisgemaakt brood en verse friet

                       BEEF & BIER! € 32,50

•   4 ‘beef’ bites voor de echte vleesgenieters!  
•   2 glazen speciaalbier 
•   Huisgemaakt brood en verse friet

                       HOT BITES € 29,50

•   4 van de lekkerste, beste bites van de week 
•   2 glazen wijn
•   Huisgemaakt brood en verse friet

LEIDSCH BROODJE

Door Molen de Put gemalen melange  
met brooddip

€ 3,25

Heeft u een allergie? Meld het ons. Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook allergeenvrij bereiden!

4 KAASCREATIES

•   Calvados camembert
•   Langres
•   Tilsitter Havarti
•   Bleu des Causses  

€ 11,50


