
Drie-gangenkeuzemenu € 23,50  
(Voorgerecht uit het keuzemenu, hoofdgerecht uit het keuzemenu,  

alleen dan is het nagerecht gratis!) 

Voorgerechten los te bestellen € 7,00 

Carpaccio van gerookte zwaardvis met Noorse garnalen en pestodressing  

Of   

Vitello tonnato: dun gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise  

Of 

Salade van in tandoorikruiden gemarineerde parelhoen met pikante  

yoghurtdressing 

 Of 

Soep van de dag 

Hoofdgerechten los te bestellen € 16,50 

Gebakken zeeduivelfilet met wittewijnsaus en een vleugje sereh 

Of 

Gekonfijte eendenbout met een zachte rodewijnsaus 

Of 

Gemarineerde en gegrilde runderribeye met een saus van groene peper 

Nagerechten los te bestellen € 6,00 

Crêpe Suzette met vanille-ijs en sinaasappelsaus 

Of 

Huisgemaakte chocoladetaart met bananenijs en slagroom 

Of 

Twee stukjes kaas van de dag 

Of 

Glaasje dessertwijn 

Vraag naar ons dagmenu € 29,50 (vegetarisch € 23,50) 

 

Er zijn nog meer menu’s voor groepen van meer dan 10 personen 

Ook doen wij voor groepen maaltijdvervangende proeverijen aan de 

bar. Vraag om informatie!! 

Voorgerechten à la carte 



Trio van zalm: gerookt, tartaar en mousse met kruidensla en crème fraîche 
€ 13,50 

Boerensalade met bonen, tomaat, komkommer en gegrilde gamba’s 
€ 12,50 

Gebakken slakken en kikkerbillen met Provençaalse tomatensaus  
€ 10,00 

Serranoham met rucola, verse vijgen, zachte geitenkaas en aceto balsamico 
€ 9,50 

● Börek loempia’s gevuld met feta en munt en een Catalaanse paprikadip 
€ 8,50  

● Waldorfsalade met walnoten, appel en bleekselderij  
€ 8,50 

Hoofdgerechten à la carte 

Op de huid gebakken kabeljauw en gegratineerde Deense mosselen met een 

saus van grove mosterd 
€ 19,50 

Vis van de dag met een coquille op verse pasta 
€ 20,50 

Gegrilde ossenhaas met gestoofde ui en een truffel-rodewijnsaus 
€ 22,50 

Lamsfilet op Moorse wijze met asperges, risotto en een romige sherrysaus 
€ 21,50 

● Ravioli van gorgonzola en walnoten met een mediterrane tomatenjus 
€ 17,50 

● Feuille de brick gevuld met spinazie, pecannoten, manchegokaas en 

trostomaatjes met een soja-appelsiroop 
€ 18,50 

Nagerechten à la carte 

Panna-cotta met frambozensorbetijs en frambozencoulis 
€ 8,50 

Tiramisu met Bastogne-ijs 
€ 8,50 

Bordje met drie soorten kaas en notenbrood 
€ 11,00 

  ● Vegetarischh    

 

Menu available 

    



 


