
4 GANGEN BITES  € 27,50

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

€ 7,25

Makreel
Cannelloni gevuld met rilette van  
makreel en geserveerd met  
pimentsalsa

€ 7,25

Shiitake
Bouillon van shiitake en sereh met  
een loempia van gepofte paprika

€ 7,25

Maïshoender
Gegrilde maïshoender met kervel en 
een dukkah van kikkererwt 

€ 7,25

4 GANGEN BITES  € 29,50

Runderentrecôte
Geserveerd met gepofte ui en  
gekruide amandel

€ 7,75

Pompoen & courgette
Bonbon van pompoen met  
courgetteparels en sinaasappel

€ 7,75

Rivierkreeft
Lasagne van rivierkreeft en brioche, 
geserveerd met bleekselderij en  
sjalotjes

€ 7,75

Snoekbaars
Op de huid gebakken snoekbaars met 
rozenval-aardappel en artisjokcrème 

€ 7,75

4 GANGEN BITES  € 32,50

Zalm
Met tandoori marinade, Griekse  
yoghurt en tomaat

€ 8,50

Kalf
Tartaar van kalfsrump met  
Zeeuws spek, specerijenmosterd  
en knoflookstengels

€ 8,50

Pata negra
Met een zuurdesem cracker en  
witte portdressing

€ 8,50

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

€ 8,50

HOOFDGERECHT
Schotse steak
Met crème van peterseliewortel  en Leidse kaas en een saus  van gepofte knoflook

€ 21,50

Dorade
Gegrilde doradefilet met ansjovis, verse bladspinazie en couscous- salade  

€ 19,50

Provençaalse frittataGeserveerd met geitenkaas,  cashewnoten en compôte van  perzik

€ 16,50

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

juli & augustus



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

•   Saint Mauré 
•   Langres
•   Tomme de Savoie
•   Bleu d’auvergne 

€ 11,50


