
 
Al onze gerechten worden dagelijks vers en zoveel mogelijk a la minute klaargemaakt. 
Hierdoor kan het voorkomen dat er één of meerdere gerechten uitverkocht zijn. 
Onze excuses hiervoor. 
 
Tevens hebben wij dagelijks wisselende specials buiten de kaart om. 
 
Garlic Baker; Onze special, een hele verse knoflook uit de oven, lekker op een broodje 
(vegetarisch) € 7,50 
 
 
 
Voorgerechten 
 
 
 
Huisgemaakte paté van eendenlever  
 Met gerookte knoflook € 9,50 
 
Portobello 
 Geroosterde reuze paddenstoel gevuld met knoflook, amandel en droge sherry 
 (vegetarisch) € 10,50 
 
Gemengde salade 
 Gemengde salade met geitenkaas, pijnboompitten, knoflook-croutons en olijven 
 (vegetarisch) € 9,50 
 
Caesar salade  
 Romaanse sla met gerookte kip, knoflook-croutons en parmezaanse kaas € 9,50 
 
Knoflooksoep 
 Lichtgebonden en afgemaakt met salie 
 (vegetarisch) € 7,50 
 
Carpaccio van gerookte Heilbot 
 Huis gerookte heilbot, met een pittige rode uien, knoflook compote en tomatenolie € 10,50 
 
Gamba’s (3) 
 Bereid met veel knoflook, Spaanse pepers en olijfolie € 10,50 
 
Proeverij van 3 voorgerechten 

- Knoflooksoep 
- Paté 
- Carpaccio 

€ 12,50 
 



 
 
 
 
Hoofdgerechten 
 
 
Confit de Canard 
 Gekonfijt eendenboutje met zuurkool € 18,50 
 
Runderstoofpot 
 Onze klassieker van scharrelvlees, bereid met vele tenen knoflook, uien, rode wijn en een kruidnageltje 

€ 20,50 
 
Poulet Noir 
 (Filet suprême van een Franse boerderijkip) geserveerd met veel knoflook en een jus van portobello 

€ 20,50 
 
Vis van de dag 
 Dagelijks wisselende vis, vers van de markt (dagprijs) 
 
Gamba’s 
 Bereid met Spaanse pepers, knoflook en olijfolie. Geserveerd met kerrie rijst en een broodje € 20,50 
 
Ierse Entrecote van de grill 
 Geserveerd met een rode wijnbasilicum saus en heel veel gepofte knoflook € 21,50 
 
Warme Brie 
 Briochebroodjes gevuld met roombrie, geserveerd met een knoflook tomatensaus en gemengde sla 
 (vegetarisch) € 16,50 
 
Papardelle 
 Met pizzaiola saus (tomatenknoflook) en Parmezaanse kaas 
 (vegetarisch) € 15,50 
 
 



 
 
 
 
Desserts 
 
 
Knoflookkazen 

- Caperon 
- Corsicaanse schapenkaas 
- Friese kruiden/knoflookkaas 

€ 9,50 
 
‘Special’ Knoflookijs 
 € 6,50 
 
Chocolade Dessert 
 Huisgemaakte brownie met chocolade mousse en chocolade ijs € 8,50 
 
IJs van de dag 
 € 6,50 
 
Dessert van de dag 
 (dagprijs) 
	  


