
 

 

 

2 - GANGEN MENU 29.50 Euro  

(voor & hoofdgerecht) 

 

VOORGERECHTEN – 12.50 euro 

Kalf tartaar  

watermeloen - picalilly - mosterd – zwarte peper brick 

Coeur de boeuf 

burrata - bieslook - artisjok - groene olijf 

Tonijn tartaar 

avocado - soja caviaar - dashi - panko - groene appel - gepofte wilde rijst 
  

HOOFDGERECHTEN – 19.50 euro 

Kabeljauw 

brandade - madras beurre blanc - gefrituurde kappertjes - Hollandsche garnaal - groene asperge 

Lende 

creme zwarte look - bimi - gratin - knoflook jus 

Witte asperges 

eigeel - aardappel mousseline - zeekraal - soja bonen - vinaigrette asperge 

DESSERTS – 8.00 euro           

Aardbei 

rabarber - vlierbloesem - yoghurt - aardbei sorbet - aardbei schuim - amandel 

Crème brulee 

vanille - caramel ijs - tuille 

 

 

 

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS! 

  



 

FRISDRANK 

Cola/cola light/sprite/fanta/ice tea/cassis/tonic     2.75 

Jus d’orange/appelsap         3.25 

Plat / bruis water klein of groot       2.75/5.00 

        

KOFFIE & THEE 

Koffie/Cappuccino         2.75 

Thee/Espresso          2.50 

Muntthee          3.00 

Koffie verkeerd/Dubbele Espresso  `     3.50  

 

BIER 

Heineken           3.00 

Radler 0.0          3.00 

 

BUITENLANDS GEDISTILLEERD 

Absolut wodka/Bacardi/Hendriks Gin/Jack Daniels Whiskey    5.50 

Mix           8.00 

 

BUBBELS 

Cava – Vibracoins – brut nature reserva       5.75/26.00 

Champagne – Veuve Clicquot        9.00/55.00 

 

WIJN WIT 

Huiswijn wit – Verdejo Vegaval – Spanje – aromatisch & fris    4.25/24.00 

Ciro Bianco – Tenuta Luzzolini – Calabrië – Italië      5.00/26.00 

Van Greco druiven met gedeeltelijke houtopvoeding, fris met jong fruit en een licht vetje 

Sycamore lane – chardonnay – Californie – Verenigde Staten    7.00/35.00 

Vettige wijn met romige afdronk met geuren van bloesem, peer en specerijen. 

 

WIJN ROOD 

Huiswijn rood – Vilares Vino Alentejano – portugal – sappig & licht   4.25/24.00 

Ciro Rosso Classico – Tenuta Luzzolini – Calabrië – Italië     5.00/26.00 

Van Gaglioppo druiven met body en zwoelheid, fruitig neus gecombineerd met kruiden 

Sycamore lane – Cabernet sauvignon – Californie – Verenigde Staten   7.00/35.00 

Sappige, vlezige wijn met geuren van zwoel fruit, zwarte bessen en kruidige houttonen  


