Vergeet
niet in te
checken op
facebook ;-)

Diner

Dinsdag t/m zaterdag van 17.30 tot 22.00 uur / Zondag van17.30 tot 21.00 uur
Omdat wij werken met verse producten kiezen wij bewust voor een kleine a la carte kaart.
Voor meer variatie hebben wij een verrassingsmenu welke om de week wisselt.

Chefs Menu

De chef bereidt voor u een fantastisch 3, 4 of 5 gangen verrassingsmenu waarbij hij waar mogelijk
rekening houdt met eventuele dieetwensen en/of allergieën.

3-gangen

34,50

|

4-gangen

39,50

|

5-gangen

44,50

Desgewenst serveren we bijpassende wijnen of bieren bij het Chefs menu.
We willen u verzoeken om per tafel te kiezen voor het Chefs menu óf a la carte gerechten.

A la carte

Hoofdgerechten

Voorgerechten

Eendenbout ‘char siu’ met kleefrijst,
Chinese boerenkool en pompoen

21,30

Rode poon ‘bouillabaisse’
met prei, venkel en aardappel

20,60

Pompoenravioli met oesterzwammen,
sugarsnaps en geschaafde Parmezaan

18,70

Brood van bakkerij Vlinder
met diverse tapenade, olijfolie en dukkah

5,80

Tortillitas de gamba
met witte bonensalade en bieslookolie

9,40

Krokant gebakken sukade ‘zoervleisj’
met aardappel en spruitjes

9,80

Elzasser pizza met paprika,
oesterzwam en oude kaas

8,60

Voor de kleintjes <12
Pasta met witvis en seizoensgroenten

11,90

Kipnuggets, bitterballen of kaassouffles
met frietjes en appelmoes

9,80

Soep		
Zoete aardappel met sinaasappel
en kardamom
Wisselende soep

6,40
dagprijs

Salade
Salade met gekarameliseerde kastanjes,
blauwe kaas, spekjes en vijgendressing

14,20

= vegetarisch of vegetarisch te bestellen
Onze dinerkaart is met veel zorg samengesteld, waarbij wij
waar mogelijk werken met fair trade en biologische producten.
Daarnaast serveren wij scharrelvlees en duurzame vis.

Desserts
Chocolade-banaan cheesecake met bramenijs 7,80
Leche Frita met peer, karamel en
tonkabonenijs
Biologische kazen van de familie
Bastiaansen met een glas rode port

7,80
12,90

Koffie naar keuze met huisgemaakte chocolade
		
Speciale koffie naar keuze met
huisgemaakte chocolade
Mocht u het leuk vinden om onze huisgemaakte vijgenmosterd, dukkah, limoncello, jam enz. kado te doen of
mee naar huis te nemen, we verkopen deze bij de bar.

Heeft u een allergie of vragen over de samenstelling van onze gerechten? Informeer hiernaar bij onze medewerkers.

5,90
9,40

Don’t
forget to
check in on
Facebook

Dinner

Tuesday till saturday from17.30 till 22.00 hrs / Sunday from 17.30 till 21.00 hrs
As we work with fresh products , we choose to keep a small menu.
For more variation we have a surprise menu that changes every other week.

Chefs Menu

The chef will prepare a 3, 4 or 5 course surprise menu, taking special dietary or allergy wishes into
account whenever possible.

3 course

34,50

|

4 course

39,50

|

5 course

44,50

If you wish, we serve matching wines or beers with the chefs menu.
We kindly request that you choose either the Chefs menu or a la carte per table.

A la carte

Main courses

Starters

Duck leg ‘char siu’ with sticky rice,
Chinese cale and pumpkin

21,30

Gurnard ‘bouillabaisse’ with leek,
fennel and potato

20,60

Pumpkin ravioli with oyster mushrooms,
sugarsnaps and Parmesan cheese

18,70

Bread from ’Vlinder bakery’
with various tapenade, olive oil and dukkah

5,80

Tortillitas de gamba
with white bean salad and chive oil

9,40

Crispy sour oysterblade
with potato and brussel sprouts

9,80

Elzasser pizza with peppers,
oyster mushrooms and aged cheese

8,60

Soup
Sweet potato with orange and cardamom
Soup of the day

6,40

daily price

Salad
Salad with caramelised chestnuts,
blue cheese, bacon and a fig dressing

14,20

= vegetarian or can be served vegetarian
Our menu is created with care and whenever possible we use
fairtrade and/or organic products in addition to free range
meat and sustainable fish.

For the little ones <12
Pasta with white fish and seasonal vegetables

11,90

Chicken nuggets, bitter balls or cheese souffles
with fries and applesauce

9,80

Desserts
Chocolate banana cheesecake with
blackberry sorbet

7,80

Leche Frita with pear, caramel and
tonka bean ice cream

7,80

Organic cheeseplatter from ‘Bastiaansen’
with a glass of port wine

12,90

Coffee of your choice with chocolates
		
Special coffee of your choice w/ chocolates

5,90
9,40

If you like our homemade products, we sell a variety of them
like fig mustard, dukkah, limoncello jams etc. for you to take
home or as a present. Please ask your waiter.

Do you have an allergy or questions about the composition of our dishes? Please check with our staff.

