
Welkom bij  Restaurant  Aand8 waar  alle gerechten €8,50 zijn.  
Bij  aand8 kunt  u (uiteraard)  zelf kiezen hoeveel u wilt  eten. Alle gerechten hebben een grootte van een 
voorgerecht. Als kleinere eter heeft u genoeg aan 3 gerechten en een grotere eter zal genoeg hebben aan 
4 of 5 gerechten.  U  hoeft  bij  Aand8 ook niet  direct  in  1 keer te beslissen wat  u allemaal  gaat  eten, na 
elk  gerecht  mag u altijd  weer bij  bestellen. Bij  elk  gerecht  staat  een wijnadvies vermeld, waardoor een 
unieke wijnspijs  combinatie  tot  stand  komt.  Natuurli jk  bent  u vrij  om een andere wijn  naar  keuze of 
onze huiswijn  te proberen. 

De begroeting 
Tonijn   dungesneden met een enoki

salade, sesammayonaise en parmezaankoekje
Meiser, Grüner  Silvaner

Carpaccio  dungesneden runderhaas

met truffeldressing en kaas crouton 
Casina del Pozzo, Roero Arneis, Italië

Vitello  Tonato  kalfsvlees met 

tonijnmayonaise, gefrituurde kappertjes en rucola
Corette Viognier  Pays d'Oc 

Eendenlever  brûlèe  met een salade 

van gerookte eendenborst en port  stroop
Castel Firmian  Moscato Giallo

Salade van radijs met rettich,  gele biet 

en meloenparels, crouton van Ras el Hanout   
Rueda, Puerta  Adalia  Verdejo

Gerookte  zalm   met sjalotten compote, 

crème fraîche en peterselie
Grüner  Veltliner  Terrassen, Domaine Wachau

De knipoog

Lamszwezerik   met risotto en zoet-zure appel 
Caliterra,  Chardonnay, Tribute, Chili

Kreeftensoep met rivierkreeft  staartjes             

en bieslook 
Caliterra,  Chardonnay, Tribute, Chili

Coquille  met krokante pompoen, geitenkaas, kerrie kletskop en korianderdip
Alain  Brumont,  Gros Manseng-Sauvignon, Frankrijk

Tataki  van rund  met groene asperges en spinazie en tomaten antiboise 
Sostegno, Barbera en Pinot  Nero, Marchesi Alfieri



Softshell  krab  gefrituurd  met een chili  dip
Verdicchio dei Castelli  di Jesi, Pignocco, Italië

Cous-cous met dadels, vijgen en kruidkoek
The Wolftrap  Rosé, Boekenhoutskloof

Het  compliment     

Zalmfilet  op de huid  gebakken met ratatouille   en tom yam schuim
Purato Cataratto/Pinot  Grigio Sicilia, Bio.

Zeebaarsfilet  met een salade van kokkels, inktvis  en gepofte tomaat
Verdicchio dei Castelli  di Jesi, Pignocco, Italië

Runderhaas  met een aardappeltaartje, romanesco en truffeljus 
Rioja, Baron de Ley, Club Privado

Speenvarken  met gespleten haricots verte, mosterd en geroosterde amandel saus 
Teroldego Rotaliano Riserva, Mezzacorona

Parelhoen  met marsala kruiden, een  

loempia en een soto bouillon 
The Wolftrap  Red, Zuid-Afrika

Ravioli  met truffel  en bospaddenstoelen, mini  courgette, peterselie en waterkers 
Zenato Valpolicella Classico Superiore

Bijgerechten  
Gekruide friet  

Gewokte groenten 

Gemengde salade 
Gepofte aardappel met kruiden crème 

Menu’s 
Lunchmenu 3 gangen € 22,95

Dagmenu 4 gangen € 29,95

Verrassingsmenu 4 gangen € 32,00

Wijnarrangement  4 glazen € 18,00

Verrassingsmenu 5 gangen € 40,00

Wijnarrangement  5 glazen € 22,00



De afscheidskus

Taartje  roodfruit  
met vanille  crème en limoncello-ijs 
€ 7,50
Brachetto, Spumante, Italië

Kaas 
diverse kaas met verse eigen gemaakte stroop van peer en appel uit  de Betuwe.
€ 9,50
Solera 1927, Pedro Ximénez, Alvear  of port

Coupe ‘aand8’
diverse soorten ijs met chocolade schotsen en honing tuile
€ 6,50
CaCastel Firmian  Moscato Giallo

Brownie
van chocolade met marmelade van mandarijnen en vanille  roomijs  
€ 7,00
Muscat Beaumes-de-Venise

Wafel  
met marsepein, limoengras mousse en karamel  
€ 6,50
Gros Manseng Doux, Alain  Brumont,  Frankrijk

Friandises 
zoete lekkernijen uit  onze keuken, lekker  voor bij  de koffie of thee € 8,50

Dessert  wijnen  
Brachetto, Spumante, Italië € 4,95
Sherry,  Solera 1927, Pedro Ximénez € 6,50
Tawny port,  nieuwpoort  Portugal  € 4,95
Muscat Beaumes-de-Venise € 5,95
Gros Manseng Doux, Frankrijk € 4,50




