
Menu’s  

Culinair verrassingsmenu     4 gangen  49,50 
         5 gangen 59,50 
         6 gangen  69,50 

Amuse menu       12 gangen  85,00 

Laat u gang na gang verrassen met ons 12 gangen amuse menu. U zal worden verrast met een 7-
tal amuses en het menu wordt vervolgd met een 5 gangen menu.  



Voorgerechten 

Rivierkree8  
Salade van rivierkree, | sanbaizu crème | re5ch | zoetzure wortel | honingtomaat | dressing van 

mierikswortel 

12,75 

Steak tartaar  
Lakenvelder rund | desem toast | kwartel ei | augurk | bieslookcrème | rode ui rokken | affilla 

cress 

12,75 

Mascarpone  
Compote van courgeDe en zwarte knoflook | kerriecrème | cheesecake van mascarpone | zwarte 

olijf | krokant van gruyère | bouillon van gepo,e tomaat  

12,75 

Coquille  
Gebakken coquille | solt garnalen | citroengel | salty fingers | krokant van sepia inkt | saus van 

langousLne  

15,75 



Hoofdgerechten  

Kabeljauw en paling  
Op de huid gebakken kabeljauw | gerookte paling | prei | haricots verts compote | beurre blanc 

25,75 

Vangst van de dag  
Verse vis wat de visser ons brengt. 

24,75 

Portobello paddenstoel 
Gegrilde en zacht gegaarde portobello | mango rode peper chutney | groene asperge | doperwten 

| dragon schuim 

22,50 

Lakenvelder rund  
Medium rare gebakken tournedos | zacht gegaarde sukade | courgeDe | shiitake | gepo,e rode 

paprika crème | jus van vieux  

35,50 

Hollands lam 
Rosé gebakken lamsbout | gekruid balletje van lam | za’atar | doperwten | geroosterde maïs | 

aardappel terrine | jus van rode wijn 

29,50 



Nagerechten 

Framboos en yoghurt  
Parfait van framboos | merengue van framboos | bouillon van framboos | framboos | hangop 

mousse | wiDe chocolade | lavendelschuim  

11,75 

Losgeslagen appeltaart  
Crumble | toffee saus | compote van appel | geweckte rozijnen | schuimpje van vanille | 

sponscake van kaneel | roomijs van vanille | tuille bladen 

11,75 

Dessert van de chef 
Laat u verrassen door onze paLssiers.  

11,75 

Kaasplankje  
NaLonale en InternaLonale kazen | vijgen notenbrood | druiven | vruchtencompote | walnoten  

15,75 

Hee, u allergieën en/of dieetwensen, informeer hiernaar bij uw gastheer of gastvrouw. 


