MAANDELIJKS WISSELENDE MENU’S
MONTHLY CHANGING MENUS
5-gangen/5 courses

APERITIEF

37 – 7-gangen/7 courses

42

7-GANGENMENU OF 5-GANGENMENU*

Glas Fluteau Champagne Blanc de Noirs
& twee oesters
Glass Fluteau Champagne Blanc de Noirs
& two oysters
Oesters per stuk
Oysters per piece
Oesters ½ dozijn
Oysters ½ dozen
Oesters 1 dozijn
Oysters 1 dozen

3-GANGENKEUZEMENU

12,50

Gerookte zalm – volkoren blini – eiersalade
creme fraiche – haring kaviaar *
Smoked salmon - wholegrain blini - egg salad
creme fraiche - herring caviar *

3
16
29

Pastrami van Argentijns rund – zwarte linzen
muizenoogjes – ui – vadouvan mayonaise *
Pastrami of Argentinian beef - black lentils
mini mushroom - onion - vadouvan mayonnaise *
Roodbaars – pompoen – chili *
Redperch - pumpkin - chili *

35

Voorgerechten
Bisque met Hollandse garnalen, gamba’s en kokkels
Bisque with Dutch shrimps, gambas and cockles
of/or
Pastrami van Argentijns rund met zwarte linzen,
muizenoogjes, structuren van ui
en vadouvan mayonaise.
Pastrami of Argentinian beef with black lentils,
mini mushrooms, structures of onion
and vadouvan mayonnaise.

Bouillabaisse – kokkels – mossels – scheermes
rouille – soepstengel
Bouillabaisse - cockles - mussels - razor
rouille - breadstick
Herten rug – spruit – rode kool
hazelnoot paddenstoel *
Vanison - sprout - red cabbage - hazelnut mushroom *
Geitenkaas – honingraat – havermout
Goat cheese - honeycomb - oatmeal

Hoofdgerechten
Corn Husk Merengue – paprika ijs – vanilleroom *
Corn Husk Merengue - paprika ice cream
vanilla cream *

Vangst van de dag
Catch of the day
of/or
Hert/Vanison

Desserts
Corn Husk Merengue met ijs van paprika
en vanilleroom
Corn Husk Merengue with paprika ice cream
and vanilla cream
of/or
Kaasplankje/Cheese plate

VANGST VAN DE DAG

25

CATCH OF THE DAY
Friet – sla – brood/Fries – lettuce – bread

Wijnarrangement (5 glazen)
Wine pairing (5 glasses)

31

Selected by Nico McGough, Bosman wijnkopers

VLEES VAN DE WEEK (zie zwarte krijtbord)
MEAT OF THE WEEK (see black chalkboard)

Heeft u een allergie voor bepaalde voedingsmiddelen, laat ons dit dan tijdig weten, Op vrijdag en zaterdag of drukke dagen kunnen wij geen
rekening houden met uitzonderingen die niet bij de reservering zijn doorgegeven. Wij proberen dan met u een passende oplossing te vinden.

