
4 GANGEN BITES  € 25,50

Avocado
Drie krokante balletjes van avocado 
met een chutney van tomaat en  
gember

€ 6,75

Kalfsrump
Gerookte kalfsrump met compôte van 
mango en krokant gebakken sjalotjes 

€ 6,75

Truffelrisotto 
Geserveerd met gepocheerd  
hoeve-ei, hollandaisesaus en  
peterselie 

€ 6,75

Zeewolf
Geserveerd met Chinese kool en een 
saus van knoflook en soja 

€ 6,75

4 GANGEN BITES  € 31,50

Heilbot
Geserveerd met gravad lax marinade 
en rode ui

€ 8,25

Kerrie polenta
Krokant koekje van kerrie polenta  
geserveerd met tzatziki en  
geroosterde paprika 

€ 8,25

Bisque van garnalen
Geserveerd met venkel en een  
salade van gamba 

€ 8,25

Eendenborst
Rosé gebraden en gepekelde  
eendenborst met sinaasappelzuurkool 
en jeneverbessenjus 

€ 8,25

4 GANGEN BITES  € 35,50

Tonijntartaar
Geserveerd met komkommer en 
mierikswortel

€ 9,25

Kabeljauw 
Salade van gekonfijte kabeljauw met 
citroen en geroosterde sesam  

€ 9,25

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

€ 9,25

Asperges & eendenlever 
Geserveerd met laurier en een  
saus van morilles  

€ 9,25

HOOFDGERECHT
Lamsbout
Met asperges, krieltjes, een saus van Ras el hanout en lamsoor

€ 23,50

Rode poon  
Geserveerd met antiboise,  basilicum linguine en  gegrilde aubergine 

€ 22,50

Mexicaanse pastei  Gevuld met zwarte bonen,  maïs en tomaat 

€ 16,50

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

mei & juni



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 € 24,50

•   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 
•   Passendale
•   Tête de Moine
•   Cabralès   

€ 11,50

Sunday

Vrijdag

Woensdag


