
Bijpassend wijnarrangement €18,50 / bierarrangement €14,50
ook mogelijk in 2 glazen wijn/bier + koffie/thee bij het nagerecht

DINER

Bourgondisch lifestyle kaasplankje 10,50
5 soorten kaas - druiven 
Wijn: Cava, Spanje

Pavlova 9,00
Russisch eiwitschuim - perzikparfait - bramen
Wijn: RoseMari, sparkling rosé, Italië

Triple chocolade brownie 9,00
gekarameliseerde popcorn - passievruchtensorbet -  
vanille cremeux
Wijn: Stony, Frankrijk  |  Likeur: Drambuie

Nagerechten

Heeft u een voedselallergie of dieetwens? Vraag naar onze allergenenkaart 
of advies aan één van onze medewerkers.

Rauwe zalm 12,50
dashi bouillon - paksoi - noodles - enoki paddenstoel
Wijn: Paquette rosé, Frankrijk  |  Bier: Gerardus Blond, Gulpener

Terrine van eendenlever & gerookt rund  13,00
brioche toast - gedroogde kaki 
Wijn: Passo del Sud, Italië  |  Bier: IPA, B Brouwerij

Komkommer 12,50
tartaar - geroosterde komkommercremé - zwarte olijf -  
kerriemayonaise
Wijn: Grauburgunder, Duitsland  |  Bier: Adriaan wit, Jopen

Steak tartaar 100 gram      13,00
Steak tartaar 200 gram    23,00
mosterd - tabasco - kappertjes - Amsterdamse ui - bieslook
Wijn: Cabernet Sauvignon, Zuid-Afrika  |  Bier: Gerardus Blond, Gulpener

Voorgerechten

Chef’s Special

Vis van de dag Dagprijs
Onze medewerkers informeren u graag over de  
vis van de dag en bijpassende wijn/bier combinatie.

Risotto in het “groen” 25,50
basilicum - gekonfijte citroen - burrata 
Supplement: pata negra of gerookte zalm  +4,50 
Wijn: Verdejo, Italië  |  Bier: Duvel

King oesterzwam  24,00
blauwe kaas - gekaramelisseerde rode wijn - walnoten - artisjok
Wijn: Pinotage, Zuid-Afrika  |  Bier: Barleywine, de Prael

Hollandse steak 27,00
cremé van knol - mais - rode wijnjus - zacht gegaarde  
runderbuik  
Wijn: Shirah, Frankrijk  |  Bier: Gerardus Blond, Gulpener 

Côte de Boeuf 850 gram / enkel per 2 personen p.p.  32,00
cremé van knol - mais - rode wijnjus - zacht gegaarde  
runderbuik  
Wijn: Shirah, Frankrijk  |  Bier: Gerardus Blond, Gulpener

Hoofdgerechten

Chef’s Special

Friet 4,95
mayonaise - ketchup

Friet deluxe 6,00
Parmezaan - truffelmayonaise

Frisse salade 4,50
kropsla - sjalot - bieslook

Mac & cheese 6,00
truffel

Bijgerechten

Menu
3 gangen menu voor €39,75

Supplement Côte de Boeuf €5,00 p.p.  |  Supplement kaasplankje €1,50 p.p.


