
DINERKAART 

 

VOORGERECHTEN

CARPACCIO                                                                                                            €13,50
gemarineerd rund / 'Old' Amsterdam / truffel mayonaise 
Supplement: Eendenlever +€4,50

COQUILLES                                                                                                             €17,00
Knolselderijcrème / crunch van hazelnoot / gemarineerde Aardappel

ZALM                                                                                                                        €16,50
sushi rijst / zeewier chips / mayonaise van mango & sriracha 

TONIJN                                                                                                                     €16,50
korst van sesam / ponzu-gel / zoetzure komkommer / wassabi

GAMBA'S                                                                                                                  €12,50
hete olie / rode peper / knoflook

EENDENBORST                                                                                                      €13,50                             
salade rode biet / gel van appel / krokantje van witte chocolade

SMULPLANK                                                                                                  P.P.   €16,25
vlees / vis / vanaf 2 personen 

BRUSCHETTA                                                                                                         €9,50
geitenkaas / paddenstoelen / gekarameliseerde vijg / salie

TOMATENSOEP                                                                                                     €7,00
basilicum / knoflook-kaas crouton

De gehele dag te bestellen

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELDT HET ONS ! 



DINERKAART De gehele dag te bestellen

HOOFDGERECHTEN

SALTIMBOCCA                                                                                                      €25,50
Iberico / salie / pompoenrisotto / jus van salie en knoflook

TOURNEDOS                                                                                                         €29,75
Knolselderijcrème / paddestoelen / pepersaus

RENDANG                                                                                                               €23,50
witte rijst / pittige boontjes / atjar / gefrituurde ui / kroepoek 

SPARE RIBS                                                                                                            €22,75
oosterse marinade / knoflooksaus / friet

KIPSATE                                                                                                                  €18,50
witte rijst / coleslaw / satésaus / kroepoek

TAGLIATELLE                                                                                                         €24,50                             
gamba's / spinazie / kreeftensaus

POMPOENRISOTTO                                                                                             €19,50
geitenkaas / salie / walnoot 

BLOEMKOOLCURRY                                                                                            €19,50
witte rijst / pompoen / doperwt

EXTRA'S 

MANDJE BROOD                                                                                                  €4,50
met diverse smeersels

BAKJE FRIET                                                                                                          €4,50
met truffel mayonaise

BAKJE COLESLAW                                                                                               €4,50

BAKJE WITTE RIJST                                                                                             €4,50
met gefrituurde ui

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELDT HET ONS ! 



DINERKAART De gehele dag te bestellen

DESSERTS

TIRAMISU                                                                                                              €9,50
cacao / espresso / Tia Maria 

APFELSTRUDEL                                                                                                   €10,50
gezouten karamel-ijs - hangop

COUPE BAS                                                                                                          €9,00
vanille-ijs / boerenjongens / advocaat / slagroom

CRÈME BRÛLÉE                                                                                                   €9,00
espresso / vanille-ijs

COFFEE COMPLETE                                                                                            €9,50
coffee / liquor / sweets

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELDT HET ONS ! 



STANDAARD                                                                                      P.P €27,50

GANG 1                                                                                                  
carpaccio/ gedroogde ham/ bitterbal/ tomatensoep 
kruidenkaas / zalm / tempura garnaal 

GANG 2                                                                                                              
plank gevuld met diverse kazen van jong naar oud / crostini's 
appelstroop / olijven en feta 

DELUXE                                                                                              P.P. €42,50

GANG 1                                                                                                                 
carpaccio / gedroogde ham / bitterbal / tomatensoep 
kuidenkaas / zalm / tempura garnaal

GANG 2                                                                                                                                                               
ossenhaas met rode wijn jus / gamba's met aioli 
spare ribs met knoflooksaus / friet

GANG 3                                                                                      
plank gevuld met diverse kazen van jong naar oud / crostini's
appelstroop / olijven en feta 

De High wine wordt geserveerd met 2 glazen huiswijn en bij ontvangst een
glaasje prosecco. De wijnen zijn ook te vervangen door koffie, thee, fris of

binnenlands gedestilleerd. 
 

Indien gewenst heeft u ook de keuze tot een fles plat of bruisend water op tafel.
 

HIGH WINE De gehele dag te bestellen

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELDT HET ONS ! 


