
Kies zelf de gerechten die U wil gaan eten door een kruisje 
in de kadertjes te zetten. De gerechten zullen geserveerd

worden in minivorm.

Om U de kans te geven de diversiteit van onze à la carte kaart
 te proeven mag U onbeperkt gerechtjes bestellen. 

Per gang mag U maximaal 2 gerechtjes p.p. bestellen. 
Is dit voor u te veel dan vult u er 1 in. Wilt U starten met 

een dessert of met een hoofdgerecht alles is mogelijk bij ons. 
Mocht U na het dessert opnieuw willen gaan voor de soep of een 
hoofdgerecht, geen enkel probleem voor ons. (oftewel het aantal 
gangen is bij ons echt onbeperkt.) Tijdens de warme gerechtjes 

worden er frietjes en aardappeltjes geserveerd.

De nieuwe bestellijst wordt U aangeboden zodra U de 
voorgaande gerechtjes op hebt. 

Dit omdat MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
hoog bij ons in het vaandel staat. 

Mocht U aan tafel dezelfde gerechtjes willen bestellen, 
dan zet U 2 kruisjes in het betreffende kadertje. 

U kunt uw onbeperkte bestelling tot 22.30 uur 
doorgeven aan de keukenbrigade. 
(vanaf 22.00 uur alleen desserts)    
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Couscous salade van wilde spinazie, bietjes met blauwaderkaas, peer, walnoten en een honing mosterd vinaigrette.

Klassieke garnalencocktail, met cocktailsaus en ragfijne granny smith appel.

Salade van geroosterde pittige kip, met mango cubes, chili vlokken en een mayonaise van kerrie en kokos.

Gegrilde witlof met nagelhout, mozzarella afgetopt met pesto en rucola.

Gerookte zalmtartaar, met ingelegde tuinbonen, geconfijte zilveruitjes en een knoflook crostini.

Rundercarpaccio met Gran padano flakes, pijnboompitjes, uitgebakken achterham strings en een truffelmayonaise.

Gemarineerde champignons, met een mousse van gegrilde paprika, besprenkeld met geroosterde hazelnoten.

Chefs keuze.

Licht gebonden paddenstoelensoep met krokante parmaham. 

Gegrilde pomodori tomatensoep met basilicum

Venkelbouillon met huisgemaakte knoflookcrouton

Gefrituurde inktvisringen met aioli.

Gegrilde champignons gevuld met kruidenroomkaas en gedroogde uitjes.

Huisgemaakte kibbeling met groene kruiden en een ravigottesaus.

Zalmpasta met prei, courgette, dille en knoflook.**

Witvis met kruidenkorst, geserveerd op couscous zeekraal, paprika met koriander en limoen.

Gamba’s gesauteerd met knoflook, ketjap, room en citroensap bestrooid met sesamzaadjes.

Hete bliksem, met Zeeuws spek en jus van gekarameliseerde uitjes.**

Varkenshaasmedaillon met een romige bospaddenstoelensaus.

Rijkelijk gevulde groenterisotto met Parmezaanse kaas en pesto.*

Sparerib gelakt met een pittige honing bbq saus.

Runderhaaspuntje met gebakken ui, champignons en een groene pepersaus.

Lamssaratoga kotelet met gegrilde aubergine en honing/tijm jus.

Kaaskroketjes met een dille mayonaise.*

Huisgerookte varkensham op lauwarme gemarineerde zuurkool met mosterd kerriesaus.

Kalfsstoof met een gekruide knoflook aardappelpuree.

Provencaalse ratatouille met tomaten crostini.**

Gefrituurde kipdijen met een pittige tomatensalsa.

Oerfriet met texmex kruiden.

Chefskeuze**

Strawberry cheesecake met bolletje macadamia ijs. 
Duo van chocolade bestaande uit pure chocolademousse en witte chocolade ijs.

Stoofperenijs met kaneelsabayon en een kletskop.

Bitterkoekjes bavarois met cappuccinoroomijs en stroopwafelchunks.

Speculaastiramisu met hazelnoot krokant en een siroop van liquer 43.

Panna cotta van sinaasappel met mango couli en vanille ijs.

Verrassing van de keuken.


