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Voorgerechten

Chef’s entree         
wisselend voorgerecht van het chef’s menu  

Langzaam gegaarde tamme eend   
gelakt met sinaasappel en sumac |
granaatappel  | marshmallow van bospeen

GGeschroeide albacore tonijn  
duindoornbes | pompoen | dimsum |
bouillon van schaaldieren en zwarte thee

Zeeduivel en Cecina de Leon 
(gerookte gedroogde runderham)

falafel | geroosterde paprika | olijvenpoeder | 
mayonaise van aubergine en komijn

GGemarineerde gele biet
hangop van geitenyoghurt |
zonnebloempitten | merengue van rode biet | 
mayonaise van kerrie en appel

14,50

14,75

15,75

13,75

Voor diverse broodjes en bites, 
vraag naar onze kleine kaart

14,75

Oesters ‘Fines de Claires’
geserveerd  met vinaigrette van gember, 
appel en rode peper
per stuk 
half dozijn 

Pata Negra
dungesneden van het Iberico vardungesneden van het Iberico varken

3,75
19,50

10,75

Om mee te beginnen

3-gangen                         
4-gangen
5-gangen
supplement kaas in plaats van dessert  
6-gangen

Lunchmenu 
tot 15:30 uur 

Chef’s menu
vanaf 18:00 uur 
Laat u verrassen door de creativiteit van 
onze chef en zijn brigade.
Ons wisselend chef’s menu wordt mede 
bepaald door seizoensproducten.
Het menu is  ook vegetarisch te bestellen.Het menu is  ook vegetarisch te bestellen.

2-gangen                         
3-gangen
supplement kaas 

42,50
52,50
59,50
      3,50
67,50

Vanzelfsprekend houden wij  rekening met 
uw (dieet-)wensen en/of allergieën. 
Waar mogelijk proberen wij u van een 
alternatief te voorzien.

32,50
42,50
      3,50

Wijnarrangement 
Wij maken tijdens uw bezoek graag de
beleving compleet met een 
bijpassend wijnarrangement.

Per glas 7,00



Vergaderen en/of dineren in een private ruimte? Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Nagerechten

Chef’s dessert
wisselend nagerecht van het chef’s menu

Bavarois van yoghurt en calamansi
gekonfijte kumquat | tumtum |
roomijs van crème fraîche

PPure chocolade ganache
gezouten karamel | spongecake | 
hazelnoot roomijs 

Kazen 
biologische kazen met bijpassend garnituur

Friandises 
selectie huisgemaakte zoetigheden
met met koffie of thee naar keuze

Bullets (4 stuks) 
selectie bullet bonbons 
met koffie of thee naar keuze 

Bullet 
bullet bonbon per stuk        1,50

10,75

10,75

8,50

8,50

10,75

14,75

Tussengerechten 

Chef’s entremets
wisselend tussengerecht van het chef’s menu

Krokant gebakken kalfswang     
geschaafde venkel |
aardappelfondant met dragon |
jus met zoethout en steranijsjus met zoethout en steranijs
   

Soep van linzen en gele curry        
gestoofde mosselen | Thaise basilicum 
(ook vegetarisch te bestellen)

Gebraiseerde knolselderij 
(vegetarisch) 

gerookte eidooier | zuring | cashewnoot |gerookte eidooier | zuring | cashewnoot |
ingekookte groentejus met morille en appelcider

    

14,75

15,75

10,75

14,75

14,75

Hoofdgerechten

Chef’s piece
wisselend hoofdgerecht van 
het chef’s menu

Black Angus grain fed rib eye
gebakken zwezerik | 
in rode port gepocheerde meiknolin rode port gepocheerde meiknol | 
jus met gerookte sjalot

Kabeljauw rugfilet
gestoofde pulpo | parelgort |
gegrilde watermeloen | beurre blanc van tomaat

Kreeft en coquille
ambachtelijambachtelijke bloedworst | grapefruit beignets | 
romanesco | botersaus met koffie en champagne

Crème van Epoisses 
(vegetarisch)

in tartelette geserveerd | artisjok | mini mais | 
zoetzure groentes | luchtige venkel schuim 

25,75

26,75

25,75

29,50

23,75


