Geheim Menu
Al 8 jaar de specialiteit van Het Geheim van Edam.
Een culinair menu samengesteld voor een brede smaak. Wij serveren u een
combinatie van vis-, vlees- en vegetarische gerechtjes in het formaat voorgerecht.
Gerechtjes met verschillende smaken, verrassende structuren en texturen.
Het Geheim Menu serveren wij per tafel, waar wij natuurlijk
graag rekening houden met uw dieetwensen en/of allergieën.
5 gangen Geheim Menu									 40
6 gangen Geheim Menu								
Het 5 gangen Menu met toevoeging van 1 van de onderstaande gerechtjes			
7 gangen Geheim Menu		
Het 5 gangen Menu met toevoeging van 2 van de onderstaande gerechtjes 			
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Handgesneden rundercarpaccio – rucola – kruidendressing –
Parmezaanse kaas – pijnboompitten – toast
Pulled pork – Gestoomd broodje – kerrie/chili mayonaise – Amerikaanse koolsla
“Gravad Lax”-style zalm – puntradijs – citroen/dille mayonaise –
avocado crème – quinoa
Tartaar van gamba – gamba in Kataifideeg (dun gesponnen tarwedeeg) –		
Oosterse sojadressing – schuim van Wakamé – Micro leaves
Diverse tomaten – San Mauro Balsamico – olijven crumble –
Burrata (Mozzarella verfijnd met room) – zuurdesemcrouton
Gebakken eendenlever – toast van suikerbrood – pralinéroomijs –
dressing van walnoot, appel en limoen – Granny Smith

			

supplement 3

Arrangementen bij het Geheime Menu
Wijnarrangement 						

5 hele glazen		

30

Wijnarrangement 						

5 halve gazen		

17

Wijn uit het arrangement					

per glas			

Bierarrangement 						

3 flesjes		

18

Frisarrangement						

3 flesjes		

16

7

Om mee te beginnen of om te delen
Flammkuchen gerookte zalm – rode ui – komkommer – kappertjes			

10

Flammkuchen traditioneel – witte ui – spek – Emmentaler kaas			

9

Flammkuchen pulled pork – zoetzure groenten – barbecuesaus – bosui		

10

Flammkuchen gegrilde groenten – gemengde sla – Emmentaler kaas			

9

Edammer kaasblokjes van Kaaswinkel Edam						

8

Plankje met diverse worstsoorten van Slagerij Taam					

8

Meergranenbol – gezouten boerenboter – olijfolie					

4

Voorgerechten
Handgesneden rundercarpaccio – rucola – kruidendressing –
Parmezaanse kaas – pijnboompitten – toast						

13

Pulled pork – gestoomd broodje – kerrie/chili mayonaise –			
Amerikaanse koolsla

13

“Gravad Lax”-style zalm – puntradijs – citroen/dille mayonaise – 			
13
avocadocrème – quinoa										
Tartaar van gamba – gamba in Kataifideeg (dun gesponnen tarwedeeg) –		
Oosterse sojadressing – schuim van Wakamé – Micro leaves
						
“Diverse” tomaten – San Mauro Balsamico – olijven crumble – 			
Burrata (Mozzarella verfijnd met room) – zuurdesem crouton

13

13

Gebakken eendenlever – toast van suikerbrood – pralinéroomijs –
dressing van walnoot, appel en limoen – Granny Smith

				

16

Soepen | Tevens te bestellen als tussen gerecht
Tomatenbouillon – bladerdeeg twisters met Chimichurri-kruiden – 			
Ratatouille

8

Bouillabaisse “Chef Dave’s style” – rouille – vongole – scheermessen –			
mosselen – knoflookcrouton

10

Hoofdgerechten | Tevens te bestellen als “half gerecht”
Gaasterlands varken – in limoenboter gebakken witlof –			
gebakken gnocchi – baby maïs – bospeen
		

22 / 13

Eendenborst – jus van rode port en Szechuanpeper –				
verschillende bereidingen van biet

24 / 14

Tournedos – Pommes Dauphine – rode wijnjus – cherrytomaat –
		
26 / 15
haricots verts – boterbonen									
Rossini style – gebakken eendenlever					
supplement 4
Zeebaarsfilet – antiboise – baby paksoi – zoete aardappelcrème –		
groene asperge in tempura

22 / 13

Tonijn – mayonaise met Sumak – sesamzaad –				
zoetzure venkelsalade – Ponzu olie (Japanse saus op basis van citrus) –
krokante rijstnoedels

26 / 15

Tagliatelle – salieboter – diverse groenten – crumble van feta –			
pompoenpitten

19 / 12

Gegrilde Oosters gemarineerde tofu – crumble van hazelnoot –		
baby paksoi – gele courgette – krokante rijstnoedels

19 / 12

Extra te bestellen
Groene salade										
Friet met mayonaise									

4
4

Desserts
Flensje – pecannoten – vanille ijs – Dulce de leche – vers fruit				

9

Warm chocoladetaartje – sinaasappel – gel van gember –				
geroosterde amandel

9

Tarte tatin van peer en ‘’Achels blauw’’ (Belgische blauwflora kaas) –			
kardemom roomijs – Oreo koekjes crumble 						

9

Keuze van de Kaastrolley
Selectie kazen van “Bourgondisch Lifestyle” met bijpassend garnituur

14

