
incl. friet  36 

                  *
GEROOKTE PICANHA  
rucola  | citroen mayonaise | pijnboompitten
                       OF
COUSCOUS VAN BLOEMKOOL  
krokant gefrituurde bloemkool  
| bloemkool creme | geschaafde macadamia
   
               
                   **
RODE POON  
Hollandse garnalen  | zoetzure venkel | 
schuim van zeekraal
                       OF
GEPEKELDE SPEENBIG 
jus van appelstroop | walnoot crumble 
| sinaasappel 

                  ***
DESSERT van de CHEF 
                      OF 
KAASPLATEAU met een mooie selectie van  
buitenlandse kazen 

WIJN ARRANGEMENT V.A. 16,5 
Bij elke gang een bijpassende wijn. 
Wilt u liever 1/2 glazen, kies voor 
het BOB arrangement v.a. 9 euro. 

BEVAT NOTEN
 

Heeft u een allergie geef het aan voordat 
u besteld. Zo kan de chef zorg dragen 

dat u plezierig bij ons kunt eten. 
Heb je (andere) dieetwensen of wil je een 

ingrediënt liever niet? 
Geen probleem, geef het aan.

MAKREEL 12,5 
ceviche van asperges | tijgermelk 
gerookte yogurthcreme | popcorn | 

COUSCOUS VAN BLOEMKOOL 10,5
krokant gefrituurde bloemkool  
| bloemkool creme | geschaafde macadamia 

GEROOKTE PICANHA  12
rucola | citroen creme | pijnboompitten 
| parmezaanse kaas

STEAK TARTAAR van kalfsvlees  12
pomme soufflé | mosterdzaad | truffel creme

ASPERGES 11,5
paddenstoelen schuim | 63 graden dooier
| bitterbal van asperge | parmezaan

ASPERGE FLAMANDE 12,5
boerenham | gepocheerd ei | hollandaise

RODE POON 12,5 
Hollandse garnalen | zoetzure venkel 
| schuim van zeekraal

GEPEKELDE SPEENBIG 12
jus van appelstroop | walnoot crumble 
| sinaasappel 

LAMSRACK 12,5
doperwten crème | lamsrilette | munt gel 
| schuim van pecorino

BIJGERECHTEN 

BROOD met  tapenade en aioli   5
FRIET met mayonaise 4,5

Verassingsmenu voor u en uw gasten. 
Vanaf 2 personen te bestellen.

 
 
 

  3 GANGEN MENU                            29,5  
Combinatie van koude en warme 
gerechten (per persoon), excl. dessert 

4 GANGEN MENU    36,5      
Combinatie van koude en warme 
gerechten (per persoon), incl. dessert  

5 GANGEN MENU   42,5 
Combinatie van koude en warme 
gerechten (per persoon), incl. dessert 

 

HAPPY ‘KROAST’ MEAL 15,5
Keuzemenu voor onze jongste gasten.
Zie KROAST KIDS menukaart voor meer 
informatie. 

3 GANGEN KEUZE MENU A LA CARTE MENU VAN DE CHEF


