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DESSERTS 
GEFERMENTEERDE WORTEL 9
Gekarameliseerde lady blue | kruim van abrikoos

WITTE CHOCOLADE-PASTINAAK 
MOUSSE 8
Pistachechips | kruidenbouillon

KOFFIE, THEE & DIGESTIEF

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. 

A ARDE
Vega-gerechten,  
koud of (lauw)warm en 
vooral ook gezond.

WATER
Heerlijke vis-
gerechten, schaal- en 
schelpdieren.

L AND
Vleesgerechten van bij 
voorkeur leveranciers uit 
de omgeving.

LUCHT
Gerechten van  
scharrelgevogelte uit 
de regio.

DINER MENU
Welkom bij restaurant d’Swarte Walvis. Onze menukaart bestaat uit de volgende vier categorieën.  

Minder traditioneel (‘voor, hoofd, na’), maar met een keuze uit heerlijke, op zichzelf staande gerechten, 
verbonden aan een zeker thema. Bereid met producten zoveel mogelijk uit het seizoen en de streek of provincie.



Stel zelf je menu samen. Wij adviseren je graag over volgorde en combinatie. Een combinatie van drie  
gerechtjes en een nagerecht staat gelijk aan een volwaardig menu. Je kunt uiteraard meer of minder gerechtjes 

kiezen. Het icoontje     staat voor een koud gerecht en het icoontje      staat voor een (lauw)warm gerecht.

Wil je worden verrast door onze chefs?  
Kies dan voor onze Chef’s Experience. 
 

VIER GANGEN 42

VIJF GANGEN 51

ZES GANGEN 60

CHEF ’ S  E XPE R I ENC E

A ARDE 
KIMCHI WITLOF 11
Hazelnootcrème | pindacrunch | bosui |  
gepofte pompoenpitjes

HOLLANDSE STAMPPOT 2.0 9
Pommes fondant | krokante boerenkool | 
uiencrème 

BLOEMKOOL 9
Massala | yoghurt | gerookte amandel 

WATER 
GRIET 15
Jus de veau | gefermenteerde radijs | beenmerg

LANGOUSTINE 13
Kerriemousseline | beurre noisette vinagrette |  
inktvislak | sesam

GESTOOMDE OESTER 11
Aardappel | oestercrème | truffelaardappel |  
mierikswortel beurre blanc

L AND
BUIKSPEK 13
Zwarteknoflooklak | twee bereidingen van 
spitskool

STEAK TARTAAR LICHTGEROOKT 13
Kappertjescrème | shii-take | Beemsterschuim

SHORTRIB 17
Risotto | gezouten citroen | prei

 

LUCHT 
PARELHOEN 15
Kruidenkorst | shii-take | pompoenmousseline | 
jus van gefermenteerde knoflook

EEND 14
Asian polenta | hoi-sinlak | pistachejus 

KWARTEL 12
Boerenkool-aardpeer | jus van gezouten  
citroen

Heb je een voedselallergie? Laat het ons weten. Onze chefs houden rekening met alle gasten en hebben voor 
iedere culinaire wens een passende oplossing.

De chefs zullen je verrassen met een heerlijk 
menu, op basis van dagverse producten, 
afgestemd op het seizoen. Chef’s Experience  
is alleen per tafel te bestellen.

G E WA ARDEERDE  GAST,

Kiezen voor D’Swarte Walvis, is kiezen voor een culinaire totaalbeleving  
waarin wij je van harte uitnodigen om te genieten en je thuis te voelen.  
‘Uit eten gaan’ moet een bijzondere ervaring zijn, een culinaire reis met 
subtiele verrassingen. Met de klassieke keuken als basis, creëren wij 
gerechten met een moderne twist. 

Het hoofdingrediënt van een gerecht komt zoveel mogelijk uit het seizoen 
en de streek of provincie, waar veel te halen is. Denk aan de Zaan waar we 
aan grenzen, de vele hectares landbouw en veeteelt in Noord-Holland of de 
grote variëteit vissoorten uit de Noordzee en het IJsselmeer. Het zijn deze 
producten die wij combineren met internationale smaken. 

Rick Sassen, creative-chef   |   Joey Bokma, chef-kok


