Menu 1
3 gangen A 38,50 euro
Voorgerecht
Salade Vitello tonnato
Sla ,rosé gebraden kalfsmuis, tonijn mayonaise en Italiaanse kaas.
Starter
Salad Vitello Tonnato
Lettuce, rosé roasted calf, tuna mayonnaise and Italian cheese.

Hoofdgerecht
Gegrilde parelhoen filet met port rodewijn saus, seizoens groenten
en
roseval aardappels gepoft uit de oven.
Main Course
Grilled Guinea fowl fillet with port red wine sauce, seasonal vegetables
And Rahman potatoes popped from the oven.

Dessert
Panna cotta van Griekse yoghurt met rood fruit compote
en ijs van bosvruchten.
Dessert
Panna cotta of Greek yogurt with red fruit compote and Ice of forest
fruits.

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products.

Menu 2
3 gangen A 42.50 euro
Voorgerecht
Toast met gerookte zalm, rucola sla gepocheerd eitje en
bearnaisesaus.
Starter
Toast with smoked salmon, rocket lettuce poached egg and bearnaise sauce.

Hoofdgerecht
Gegrilde kalfs entrecote met rodewijn saus, seizoens groenten
en
huisgemaakte frietjes en mayonaise.
Main Course
Grilled Veal Sirloin steak with red wine sauce, vegetables and homemade fries
and mayonnaise.

Dessert
crème brûlée van vanille en boeren vanilleijs.
dessert
cream brûlée of vanilla and vanilla ice cream.

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products.

Menu 3
3 gangen A 44.50 euro

Voorgerecht
Prepare’ met croutons van focaccia en ravigotte.
Starter
Prepare ' with croutons of focaccia and Ravigotte.

Hoofdgerecht
Gebakken zeeduivel met noilly prat saus, seizoens groenten
en
risotto van verse kruiden.
Main Course
Fried monkfish with noilly prat sauce, vegetables and risotto of fresh herbs.

Dessert
Cheesecake, rood fruit en aardbeien saus.
Dessert
Cheesecake, red fruit and strawberries sauce.

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: different types of French cheese with nut
bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products.

Menu 4
3 gangen A 47.50 euro

Voorgerecht
Tataar van verse tonijn met kikkoman, yuzu mayonaise en gebakken
langoustine staarten.
Starter
Tatar of fresh tuna with Kikkoman, yuzu mayonnaise and fried langoustine
tails.

Hoofdgerecht
Gebraden Ossenhaas met bearnaisesaus, seizoens groenten rozeval
aardappels
en
Huisgemaakte frietjes en mayonaise
Main Course
Roast tenderloin with bearnaise sauce, vegetables, rozeval potatoes
And
Homemade French fries and mayonnaise

Dessert
crêpe Suzette.
Flensjes met sinaasappel saus en boeren vanilleijs
Dessert
crêpe Suzette.
Crepes with orange sauce and vanilla ice cream

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products.

Menu 5
Vegetarisch!
3 gangen A 39.50 euro
Voorgerecht
Carpaccio van rode biet, crumble van geiten kaas en noten crumble.
Starter
carpaccio of beetroot, crumble of goat cheese and nut crumble.

Hoofdgerecht
Verse pasta met kruidenolie, gebakken bospaddenstoelen, room
truffel saus, rucola sla en Italiaanse kaas.
Main Course

Fresh pasta with herb oil, baked mushrooms, truffle cream sauce,
rocket lettuce and Italian cheese.
Dessert
Vers fruit salade met boeren vanilleijs
Dessert
Fresh fruit salad with vanilla ice cream.

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products.
.

Menu 6
4 gangen A 51,50 euro

Voorgerecht
carpaccio van Ossenhaas
dun gesneden ossenhaas, sla, eendenlever krullen, truffel
mayonaise en Italiaanse kaas.
Starter
carpaccio of tenderloin
thin sliced tenderloin, lettuce, duck liver, truffle mayonaise and Italian
cheese

Tussengerecht
Gegrilde groente met gebakken coquilles en een zachte mosterd
saus.
Side dish
Grilled vegetables with fried scallops and a soft mustard sauce

Hoofdgerecht
Gebakken tamme eenden filet met portsaus, seizoen groenten
en rucola puree .
Main course
Fried duck filet with port sauce, seasonal vegetables and arugula puree

Dessert
wentelteefje van fries suikerbrood met stroop en boeren vanille ijs
Dessert
French toast from “fries suikerbrood” with syrup and farmers vanilla ice

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products.

Menu 7
4 gangen A 53,50 euro
Voorgerecht
kruidige filodeeg, sla, verse dunne tonijn, kappertjes en wasabi
mayonaise.
Starter
Spicy filo pastry, lettuce, fresh thin slide tuna, capers and wasabi

Tussengerecht
Kwartel filet, bulgur salade en chipotle met gebrande perzik.
Side dish
quail, bulgur salad with chipotle and torched peach

Hoofdgerecht
Gebakken zeeduivel filet beurre blanc saus, seizoens groenten en
risotto.
Main course
friend monkfish with beurre blanc sauce, sesonal vegetables and risotto

Dessert
Verse aardbeien met sabayon en aardbeien sorbet ijs.
Dessert
Fresh strawberries with sabayon and strawberry sorbet

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products.

Menu 8
4 gangen A 55,50 euro
Voorgerecht
huis gemaakte terrine van eendenlever met mango chutney en brioche
brood.
Starter
Terrine of home made duck liver with mango chutney and brioche

Tussengerecht
Verse pasta met een saus op basis van kimchi en gebakken gamba’s
Side dish
Fresh pasta with a based on kimchi sauce with fried gamba’s

Hoofdgerecht
Gegrilde kalfsribeye peper saus, seizoens groenten en gepofte
rozeval aardappelen.
Main course
Grilled veal ribeye with pepper sauce, seasonal vegatables and roasted
potatoes

Dessert
vanille-ijs met chocolade saus, geschaafde amandelen en slagroom.
Dessert
Vanille ice with chocolate sauce, planed almonds and whipped cream

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products

Menu 9
4 gangen A 57,50 euro
Voorgerecht
linzen salade, gebakken zwezerik en gekonfijte vijgen en glacé saus.
Starter
Lentil salad with fried sweetbread, candied figs and glace sauce.

Tussengerecht
gebakken eenden lever met pittig ingelegde appel en een Japanse
dressing met kokos en limoen.
Side dish
fried duck liver with spicy apple, Japanese dressing with coconut and lime.

Hoofdgerecht
gebakken bavette stroganoff saus, seizoen groenten en gebakken
rijst.
Main course
Fried bavette with stroganoff sauce, seasonal vegetables and fried rice.

Dessert
tartelettes van appel met karamelijs .
Dessert
Tartlets from apple with caramel ice cream

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products

Menu 10
Vegetarisch!
4 gangen A 52,50 euro
Voorgerecht
Salade met gebakken bospaddenstoelen afgeblust met yakitori saus
kruiden olie en rucola dressing.
Starter
Salad with fried mushrooms degrades with yakitori sauce and arugula
dressing

Tussengerecht
gegrilde groentes met een gepocheerd eitje en hollandaise saus.
Side dish
grilled vegetables with a poached egg and hollandaise sauce.

Hoofdgerecht
baby paksoi met gepofte tomaatjes en tofu gefrituurd in tempura
beslag met een zachte kerrie saus en rijst.
Main course
Baby bok choy with puffed tomatoes, deep fried tofu with a soft curry
sauce and rice.

Dessert
Smeltend chocolade taartje met gezouten karamel en boeren
vanille-ijs .
Dessert
melted chocolate cake with salted caramel and vanilla ice

Mogelijkheid voor een extra gang:
Franse kaas 4 soorten met notenbrood, druiven en appelstroop
8.50 per persoon.
Possibility for an extra course: 4 different types of French cheese with
nut bread, grapes and apple syrup 8.50 per person

Eventueel kunnen gerechten worden aangepast met seizoen
gebonden producten.
Optional dishes can be adjusted with seasonal products

