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

APERITIEF

37 – 7-gangen/7 courses

42

5-GANGENMENU* OF 7-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

3
16

Makreel – rode ui – venkel – tomaten mayonaise *
Mackerel - red onion - fennel - tomato mayonnaise
Vitello tonato *
Vitello tonnato
Skrei – zeewier gnocchi – japanse radijs – ketjap
Skrei - seaweed gnocchi - japanese radish - soy sauce

29

35

Sjalotten crème soep – hollandse garnalen *
Shallot cream soup - Dutch shrimp
Iers runderlende – sesam rosti – knolselderij *
Irish beef loin - sesame rosti – celeriac

Voorgerechten
Gerookte zalm met couscous, venkel, rode ui
en tomaten mayonaise
Smoked salmon with couscous, fennel, red onion
and tomato mayonnaise
of/or
Dungesneden kalfsstaartstuk met tonijn mayoinaise,
kapperappel, koekje van parmezaan
en sobet van bloody mary
Thinly sliced veal tail with tuna mayoinaise,
caper apple, parmesan biscuit
and bloody mary sobet

Hoofdgerechten
Vangst van de dag
Catch of the Day
of/or
Ossenhaas met knoflook jus
Tenderloin steak with garlic gravy

Desserts
Brownie van pistache en espresso met
dolce lette ijs en crème van abrikooos
Pistachio and espresso brownie with
dolce lette ice cream and apricot cream
of/or
Kaasplankje
Cheese plate

Kaas proeverij
Cheese tasting
Brownie espresso pistache – abrikoos
dolce leche ijs *
Brownie espresso pistachio - apricot
dolce leche ice cream

Wijnarrangement (5 glazen)
Wine pairing (5 glasses)

31

Selected by Nico McGough, Bosman wijnkopers

VANGST VAN DE DAG

25
CATCH OF THE DAY
Friet – sla – brood /Fries – lettuce – bread

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.

