FRIVOLE MONDVERMAAKJES
KLEINE VOORAFJES
BONBON VAN AVOCADO EN WASABI / ZEEWIER / ALGEN
MAKARON VAN PARMEZAAN / ZWARTE KNOFLOOK / MOSTERDBLAD
VENKEL / POMMODORI / PAPRIKA / ZALVIGE GAZPACHO
GEROOKTE WATERMELOEN / PESTO / PIJNBOOMPIT / PECORINO
AARDAPPEL / MAKREEL / WATERKERS / SPEKJES

SMAKELIJKE AANVANG
KOUDE EN WARME VOORGERECHTEN
GANZENLEVER EN DUNGESNEDEN OSSENHAAS
sambai azijn / miso / sojabonen / Pata Negra / sesam

€ 24

KREEFT EN KIPPENHUID
mango-rode peper / tarwegras / inktviskrokant

€ 23

CEVICHE VAN COQUILLE MET BLOEMKOOL
waterkers / hazelnoot / melouse / Aceto balsamico

€ 24

“FLAME GRILLED” LANGOUSTINES
peterseliewortel / dennenolie / bundelzwam

€ 25

GEGRATINEERDE TONGSCHAR MET TRUFFEL
flespompoen / soufflé aardappel / peterselie / gevogeltejus

€ 23

ONZE MENU’S
VAN BEGIN TOT EIND GENIETEN

LUNCHMENU
inclusief koffie / thee en zoete lekkernijen
2 gangen
3 gangen

€ 38,50
€ 47,50

MENU “VAN GROENINGE”
een gastronomische verrassing, boordevol inspiratie en marktverse producten
4 gangen
5 gangen
7 gangen

€ 75,00
€ 85,00
€ 95,00

* Supplement assortiment kaas € 09,50 per persoon

Heeft u een allergie of een dieetwens maakt u deze dan kenbaar aan één van onze medewerkers(sters)
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie-voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is
in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

De menu’s worden geserveerd voor het volledige gezelschap van uw tafel.
Voor onze bereidingen gebruiken wij uitsluitend verse producten, die à la minute worden bereid,
voor deze werkwijze vragen wij soms een beetje geduld.
Gelieve ons te verontschuldigen voor de eventueel ontbrekende marktaanvoer.

HEERLIJKHEDEN UIT DE ZEE
VISGERECHTEN

DIKKE NOORDZEETARBOT MET CHORIZO
jonge prei / groene asperges met amandelen / Taggiasche olijven

€ 38

MET LAURIER GEBAKKEN LIJNGEVANGEN ZEEBAARS
mosselen / pommodori compote / paksoi / jus Bécasse van zeebaars

€ 40

VAN DE BOERDERIJ
VLEESGERECHTEN
BOERENPATRIJS MET PATA NEGRA
eekhoorntjesbrood / pastinaak / groene kool

€ 38

OSSENHAAS “VAN CLARA” GEGAARD IN KLEI EN HOOI
rozemarijn / buikspek met escargot / sjalot
(per 2 personen te bestellen) p.p. € 45
*eventueel uit te breiden met Eindhovense Anna Gold kaviaar
10 gram € 24,- , 20 gram € 48,- , 30 gram € 72,-

REEFILET IN BRIOCHE
flespompoen / eekhoorntjesbrood / jus van zoethout

€ 42

MOOIE KAZEN EN ZOETE LEKKERNIJEN
NAGERECHTEN
Onze nagerechten worden gepresenteerd op een aparte kaart.
Enkele daarvan vragen een langere bereidingstijd.
Om u beter te bedienen, vragen wij u de warme nagerechten bij het begin van de maaltijd te bestellen.

