
BIJGERECHTEN

Gamba´s Pil Pil

Ceviche van heilbot 

Carpaccio van gerookte kogel 

Pulled lamb loempia

Buratta

Soep pomodori

Proeverij van voorgerechten        p.p.

Diner

VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN

Sous vide gegaarde short ribs 

Mixed grill op spies van 60 cm

Surf ‘n’ Turf burger

Kogelbiefstuk

Op de huid gebakken doradefilet

Geroosterde bloemkoolschijf

Salade vis, vlees of vega 

Proeverij van hoofdgerechten   p.p.

Pittig gemarineerde gamba's geserveerd
met vers desembrood en aioli

Gemarineerd in tijgermelk, geschaafde
venkel en een chipje van chioggia biet  

Truffelmayonaise, kappertjes,
pijnboompitjes, friséesla, Parmezaan en
een crumble van truffel

Zoetzure groenten en een mayonaise van
vadouvan 

Geserveerd met een mix van tomaten,
schuim van pesto en een gel van tomaat 

Huisgemaakte tomatensoep geserveerd
met vers desembrood 

Een combinatie van diverse voorgerechten
te bestellen vanaf 2 personen

10,50

11,95

10,95

10,95

9,95

7,50

11,95 

Geserveerd met een licht pittige
 tomatensalade en  BBQ saus

Mix van varkenshaas, kippendijen en
kogelbiefstuk op een spies met bijpassende
groenten en sauzen

Burger van 100% rundvlees en een tiger
gamba, mayonaise van vadouvan, zoetzure
komkommer en Parmezaan

Gepofte knoflookjus, groenten van het
seizoen en chips van bataat

Saus van langoustine, geserveerd met
groenten van het seizoen en een tiger
gamba

Een aardappel groenten taartje, chips van
bataat en gepofte quinoa

Rijkelijk gevulde salade 

Een combinatie van diverse
hoofdgerechten te bestellen vanaf 2
personen

21,50

21,95

19,95

20,95

19,95

16,95

14,95

22,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
huisgemaakte friet 

Gepofte aardappel
Maiskolf
Koolsla of gegrilde groenten
Huisgemaakte friet met mayonaise
Zoete aardappelfriet 
Uienringen
Friet met truffelmayonaise en Parmezaan

3,50

4,50

Heeft u allergieën of dieetwensen? Laat het ons weten!

Voor elk gerecht hebben wij een passende wijn en/of
speciaalbier. Vraag ons naar de mogelijkheden.



Chocolade moestuintje

Scroppino

Cheesecake

Honing hangop 

Kaasplankje

Desserts

LEKKER VOOR D´R BIJ

IJskoffie

Spanish coffee

French coffee

Italian coffee

Irish coffee

Een bloempotje van chocolade, gevuld met
huisgemaakte chocolademousse,
oreocrumble en roodfruit

Citroen sorbetijs, prosecco en wodka

Frambozencoulis en witte chocolade ijs

Mangogel, krokantje van kaneel, exotisch
fruitcrumble en kaneelijs 

Vier wisselende kazen van de lokale
kaasboer, geserveerd met appelstroop en
kletzenbrood  

7,95

7,50

7,95

7,95

12,95

Topping van caramel

Likeur 43

Cointreau

Disaronno

Whiskey

4,95

7,50

7,50

7,50

7,50

NAGERECHTEN


