Menukeuze
3- gangen: soep, hoofdgerecht, dessert

29,50

3- gangen: voorgerecht, hoofdgerecht, dessert

32,50

3- gangen: tussengerecht, hoofdgerecht, dessert

37,50

4- gangen: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert

42,50

4- gangen: voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert

46,50

Voorgerechten
Los voorgerecht 12,50

Pastrami
zoetzure groente | krokante kaas | kappertjes | crème van hoeve ei

Huisgerookte zalm
mayonaise van sojabonen | limoen | gemarineerde ui

Schelvis
krokante tortilla | aubergine | venkel | aardappel | yuzu

Tussengerechten
Los tussengerecht 14,50

Reifkoek van kool
wangetje van Kuusj | gefrituurde ui | kimchi
of
gebrande kabeljauw | mango | komkommer

Secreto (suppl. 3,00)
Truffelrisotto | 64 graden ei | ganzenlever

Tomaten-paprika soep
tomaten bruschetta | zwarte olijf

Noodlesoep
noodles | oosterse groentebouillon | taugé | paksoi | bosui | ei | babymais

Hoofdgerechten Rund
Los hoofdgerecht rund 22,50

Surf & Turf (suppl. 3,00)
haKOEna steak | gamba’s | pastinaak | mini worteltjes | kreeftenjus | frites met topping

haKOEna steak
gebakken shiitake | miniworteltjes | pompoen | frites met topping

haKOEna burger

19,50

110% haKOEnarund | gegrilde brioche bun | old amsterdam | bacon van Kuusj | truffel crème |
gekarameliseerde ui | homemade pickles | litte gem | frites uit Zuyd truffelmayonaise

Hoofdgerechten Kuusj
Los hoofdgerecht varken 19,50

Kuusj Lever
appel-peren compote | gekarameliseerde ui | witlof | frites met topping

Duo van Kuusj Gebraad &

Kuusj Lever

appel-peren compote | gekarameliseerde ui | miniwortel | shiitake | eigen jus | frites met topping

Gebraden Kuusj
miniworteltjes | shiitake | eigen jus | frites met topping

Hoofdgerechten Vis
Los hoofdgerecht vis 21,50

Vis van de markt
seizoensgroenten | limoen witte wijn saus

Vegetarische Voorgerechten
Los voorgerecht 12,50

Parel couscous
gefrituurde feta | harissa mayonaise | komkommer | krokante kappertjes

“De vergeten tuin”
Griekse yoghurt | gemarineerde vergeten groenten | kruidencrumble

Vegetarische Tussengerechten
Los tussengerecht 14,50

Tomaten-paprika soep
tomaten bruschetta | zwarte olijf

Noodlesoep
noodles | oosterse groentebouillon | taugé | paksoi | bosui | ei | babymais

Reifkoek van kool
groente tempura | kimchi | misomayonaise

Risotto
Gebakken st. Jacobs mosselen van knolselderij | zwarte olijf

Vegetarische Hoofdgerechten
Los hoofdgerecht 19,50

Loempia geroosterde groenten
Chinese kool | pompoencrème | gemarineerde venkel

Ravioli Caprese
tomatensaus | Parmezaanse kaas | rucola

Broodrollade
paddenstoelen | pastinaak | geroosterde groenten

Desserts
Los dessert 8,50

Kaasplateau (suppl. 3,50)
diverse kazen | stroop | kletzenbrood | noten

Ferrero Rocher Bombe
salted caramel ijs | hazelnoot | chocolade

Crêpe Suzette
sinasappelsaus | vanille roomijs | merengue

Waterlelie “Anstelvallei”
Roomijs | ruby chocolade | brownie

