
4 GANGEN BITES  € 29,50

Avocado
Drie krokante balletjes van avocado 
met een chutney van tomaat

€ 7,75

Koninginnensoep
Gebonden gevogelte soep met  
een groentekroketje

€ 7,75

Bonbon van kalfsbil
Gevuld met harricots vert en  
Rozenval aardappel

€ 7,75

Dorade
Gegrilde dorade met rode ui en  
een marinade van dille 

€ 7,75

4 GANGEN BITES  € 32,50

Witlof & noten
Gekaramelliseerde witlof met  
notenmascarpone

€ 8,50

Zeewolf
Gebakken zeewolf met een saus  
van soja en limoen en  
sinaasappel panna cotta

€ 8,50

Mozzarella-taartje
Met verse bladspinazie en  
gemarineerde pommodori

€ 8,50

Eendenborst
Gerookte en gepekelde eendenborst 
met een compôte van bramen 

€ 8,50

4 GANGEN BITES  € 35,50

Tonijn
Klassieke sashimi van tonijn met 
komkommer, soja en ingelegde  
gember

€ 9,25

Coquille & gamba
Tartaar van coquille en  
krokant gebakken gamba met  
limoen crème fraîche

€ 9,25

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

€ 9,25

Serrano & brie
Combinatie van brie de meaux 
en gedroogde serranoham

€ 9,25

HOOFDGERECHT
Runder-entrecôteGegrilde entrecôte met gepofte  sjalot, rode wijnjus en knolselderij-rösti

€ 23,50

Zeebaars
Gebakken filet van zeebaars met Chinese kool, dragonpoffertjes  en beurre rouge 

€ 21,50

Ravioli
Gevuld met bospaddenstoelen  en bleekselderij, geserveerd met truffelschuim

€ 16,50

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

september & oktober



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

•   Petit doruvael 
•   Red Leicester
•   Gorgonzola Dolce
•   Crottin de Chavignol 

€ 11,50


