Voorgerechten

Hoofdgerechten

Foie gras terrine € 14,-

Duif € 21,-

appel | mosterd-compote | oude balsamico

Grove mosterdlak | mierikswortelmousseline |
doperwt-sinaasappel

Gerookte tartaar € 10,Beemsterkaas | kappertjescreme | shii-take

Lamsnek € 25,-

Varkenswang € 10,-

Lamszwezerik | gefermenteerde paprikasaus |
muntcrème | petit pois

Salsa verde | gepofte varkenshuid | zilte
groentes

Kalfslende € 23,Geroosterde asperge | aardappelpoffertjes |
hooi beurre blanc

Avocado € 9,Ponzu vinaigrette | mograbiah | sesam
crème | granaatappel

BBQ watermeloen € 8,Geitenkaas | pimentcrème | gerookte
tomatenbouillon

Langoustine € 14,Massalasaus | schuimige langoustineboter
| garnalencrème | gezouten citroen

Vegan jambalaya € 16,Sticky rijst | groentecurry | groentebouillon

Zilte lente € 17,Aardappel | zilte groente | zeekraal schuim
|rettich

Scheermes € 21,Tandoori bisque | snijboon | fregola

Schol € 26,-

Coquille € 12,-

Gebrande bosui | risotto | kerrie beurre blanc

Kokossaus | gembergel | nori-olie | gepofte
maïs | zeekraal
Of laat je verrassen en kies voor ons Chef's Menu!
3 gangen € 38,- | 4 gangen € 47,- | 5 gangen € 56,-

Koffie | thee |
digestief

Nagerechten
Sweet Bonaire € 11,Nata di coco | rum karamel | kokosnoot | Thaise
basilicum

Chocolade € 10,Bombe | bananenmousse | praliné gezouten
pinda-cashew | limoen

We serveren je graag een kopje koffie of
thee naar wens. Uiteraard met heerlijke
huisgemaakte friandises. Ook hebben
we een mooie selectie digestives. Vraag
ons gerust om advies voor een goede
afsluiting van je diner.

Passievrucht € 10,Bavarois | groene appel | citroencrumble |
honingraatijs

Kaasplateau € 12,Kazen van Bourgondisch Lifestyle

Gezondheid & Hygiëne
dit zijn onze COVID-19 maatregelen
Het is ons voorbehouden een gast die zich niet aan de regels houdt de toegang ontzeggen of hem/haar te
verwijderen. Dit doen wij om ieders gezondheid en veiligheid te waarborgen. Ook wanneer een gast hoest,
niest een loopneus heeft of andere mogelijke COVID-19 symptomen vertoont, behouden wij ons het recht
voor deze gast de toegang te ontzeggen of hem/haar te verwijderen.
Onze toiletten, PIN apparaten en algemene zaken worden tijdens onze openingstijden met grote regelmaat
gereinigd en gedesinfecteerd. Tafels en stoelen worden na ieder bezoek gereinigd en gedesinfecteerd. Na
sluitingstijd wordt de hele zaak grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Er zijn voldoende middelen in huis
voor onze gasten om regelmatig hun handen te kunnen wassen en desinfecteren.

