
4 GANGEN BITES  € 29,50

Pompoen
Carpaccio van pompoen met  
Baharat marinade, manchego  
en pijnboompitjes

€ 7,75

Grottenham
Geserveerd met vijgencompote  
en balsamico

€ 7,75

Avocado
Drie krokante balletjes van avocado 
met een chutney van tomaat 

€ 7,75

Meerval
Filet van meerval met tandoori,  
rode ui en citroen-hangop

€ 7,75

4 GANGEN BITES  € 33,50

Tonijn
Rosbief en tartaar van tonijn met  
fruitpeper en sojastroop

€ 8,75

Kastanjechampignons
Geserveerd op brioche toast met  
zoetzure kastanje en truffelcrème

€ 8,75

Crèmesoepje van mosterd  
& prei
Met soepstengeltje van venkel 

€ 8,75

Kalfsrump
Gerookte kalfsrump met  
oesterzwammen en crème van  
groene peper

€ 8,75

4 GANGEN BITES  € 37,50

Coquilles
Gegrild en geserveerd met  
bloemkool, kurkuma en  
gebrande hazelnoten 

€ 9,75

Zalm
Gekonfijte zalm met kerrie-crème 
fraîche, gezouten kappertjes en  
coulis van oerwortel 

€ 9,75

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

€ 9,75

Roodpoot patrijs
Met kakifruit, zuurkool en een  
eigen jus 

€ 9,75

HOOFDGERECHT
HertenbiefstukMet hete bliksem, rode kool,  spruitjes en kruidkoeksaus

€ 27,50

Tarbot
Op de graat, à la meunière  met verse bladspinazie en  zwarte olijven

€ 23,50

Tartelette
Gevuld met geitenkaas, dragon-  anglaisse en aardse groente 

€ 16,50

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

november & december



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! € 27,50

•   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 € 27,50

•   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

•   Tomme de chèvre
•   Wijnendale
•   St. nectaire
•   Blue de basque  

€ 11,50


