
 

Menukeuze 
3-gangen: soep, hoofdgerecht, dessert       32,50 

3-gangen: voorgerecht, hoofdgerecht, dessert     37,50 

3-gangen: tussengerecht, hoofdgerecht, dessert     42,50 

4-gangen: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert    47,50 

4-gangen: voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert     52,50 

 

Voorgerechten 
    Los voorgerecht 14,50 

Parel CousCous √ 
Gepaneerde Taleggio | harissa mayonnaise | cous cous|kappertjes 
 
Tarte Tatin van wortel √ 
Oerwortel| gepofte wortelcrème | miso mousse | kardemom 
 
Makreel Rilette 
Rilette | gemarineerde makreel| krokante aardappel|gele ui|zeekraal 
 
Zachtgegaarde Zeebaars 
Crème van artisjok & ansjovis | gepofte wilde rijst | tobiko kaviaar|wakame espuma 
 
Terrine van Konijn 
Vijgencompôte| rode bieten cremeux | koffie gelei | pruimensaus 
 
Rundertartaar 
Mini brioche | tartaar saus | zoetzuur | gepekelde eidooier 
 

Soepen 
 Losse soep 9,50	

Tomaat-paprika soep √ 
Tomaten-bruschetta | zwarte olijf 
 
Zoete aardappelsoep √ 
Geroosterde pompoen | parmezaan 

 



 

Tussengerechten 
   Los tussengerecht 18,00 

Wang van zeeduivel 
Gerookte aardappel | courgette | bundelzwammetjes | gepofte quinoa 
karnemelk & sambai saus 
 
Sukade van Kalf met langoustine 
Salade van amarant & groene curry | zoetzure komkommer 
kerrieschuim | espuma van wakame  

 

Hoofdgerechten 
                                 Los hoofdgerecht 24,50 

Reifkoek van kool √ 
Kimchi | miso mayonnaise | tempura groenten 
 
Truffelpasta √ 
Pasta | truffel | hoeve eitje | bosui | parmezaan 
 
Vis van de dag 
Prei kofta | Puy linzen| gekonfijte prei | beurre blanc van bergamot 
 
Parelhoen 
Spitskool | gerookte aardappel | pompoen puree | Maïs tuile | Frontignan saus 
 
‘Kuusj’ 
Rugfilet & procureur | wortelfan | scones van zoete aardappel 
aubergine kroketje | vijgencompôte | ingelegde spitskool | Limburgse mosterdsaus 
 
Rundersteak 
Witlof | rosti | spitskool | pompoen puree | Madeira & truffeljus|spek crumble 
 
 

 

Wij serveren standaard geen frietjes bij onze hoofdgerechten; wilt u er toch graag frietjes bij?  

Met topping     (+3,50) 
Zonder topping    (+3,00) 

	
√	=	Vegetarisch gerecht 

Voor groepen vanaf 9 personen bieden wij een ‘Groepenkaart’ aan om onze service goed en consistent te houden. 
Ook hanteren wij de regel ‘1 tafel – 1 rekening’. Dank voor uw begrip. 


