Menukeuze
3-gangen: soep, hoofdgerecht, dessert

31,50

3-gangen: voorgerecht, hoofdgerecht, dessert

34,50

3-gangen: tussengerecht, hoofdgerecht, dessert

39,50

4-gangen: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert

44,50

4-gangen: voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert

48,50

Voorgerechten
Los voorgerecht 11,50

Herten pastrami
harissamayonaise | witlofsalade | zoetzuur | geitenkaas

haKOEna Carpaccio
truffel | parmezaan | cherrytomaat | gebrande sla

Konijn rilette
ansjovismayonaise | tutti frutti compote | zoet-zure groenten | pompoen panna cotta

Forel
gemarineerd | venkel | zoet-zure groenten | schuim van mierikswortel

Oesters
gin | tonic | crushed ice

Tussengerechten
Los tussengerecht 14,50

Tomaten-paprika soep
tomaten bruschetta | zwarte olijf

Coquille
kaviaar | mais | pancetta

Hoofdgerechten Rund
Los hoofdgerecht rund 21,50

haKOEna Steak
bearnaisesaus | seizoen groenten | bundelzwam | frites met topping

haKOEna burger

19,50

100% haKOEnarund | gegrilde brioche bun | old amsterdam | bacon van Kuusj | truffel crème |
gekarameliseerde ui | homemade pickles | little gem | frites met topping

Hoofdgerechten Kuusj
Los hoofdgerecht varken 21,50

Kuusj & Buikspek
seizoen groenten | zoete aardappelcrème | champignon-truffelsaus

Hoofdgerechten van het Seizoen
Los hoofdgerecht seizoen 21,50

Fazant (suppl. 4,50)
rozemarijnjus | zoete aardappel | zuurkool | frites met topping

Hert
kweepeer | stoof | amandine aardappel | geroosterde spruitjes | frites met topping

Hoofdgerechten Vis
Los hoofdgerecht vis 21,50

Vis van de markt
bimi | seizoen groenten | frites met topping

Vegetarische Voorgerechten
Los voorgerecht 11,50

Parel CousCous
gefrituurde geitenkaas | harissa mayonaise | komkommer | krokante kappertjes

Pokébowl
sushi rijst | gemarineerde vergeten groenten | nori

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

Vegetarische Hoofdgerechten
Los hoofdgerecht 20,50

Loempia geroosterde groenten
chinese kool | pompoencrème | gemarineerde venkel

Ravioli Citroen
tomatensaus | Parmezaanse kaas | rucola

Desserts
Los dessert 7,50

Kaasplateau (suppl. 4,50)
diverse kazen | paardenbloem gelei uit de Anstelvallei

Hoorn Anstelvallei
vers fruit | roomijs

Chocolade Moelleux
vanille | miso-ijs | framboos

ijsStol
amandel | gluhweinsabayon

Een dessert nèt iets te veel?
Kies dan hiernaast voor een van onze koffie avontuurtjes à

