De natuur en het seizoen bepalen ons Menu, vertaald met ambacht en onze filosofie.
Laat u zich verrassen of maakt u liever zelf een keuze uit onderstaande gerechten?

MENU RATATOUILLE
Kleurige carpaccio van diverse tomaten met kreeft, lavendel en basilicum
Saffraanrisotto met doradefilet, olijf en artisjok, gefrituurde inktvisjes
Scholfilet met geplette aardappel, gemarineerde kastanjechampignons en zomertruffel
Gebraden kalfslende met sjalotten, cantharellen en saliejus
Wilde eend met specerijen, zomerbietjes en vlierbessen
Drie soorten Kaas met toast van Brioche, noten, gedroogde abrikoos en rozijnen
Mango met ananas, kokos en ijs van passievrucht en vanille

*A la Carte: als voorgerecht 19 als hoofdgerecht 29 Kaas & Dessert 12

3 gerechten 42 (te bestellen op zondag t/m donderdag)
4 gerechten 49
5 gerechten 59
6 gerechten 69
Passende wijn per glas 7
half glas 4

Compleet verzorgde proeverij van door de chef geselecteerde gerechten inclusief apéritief,
amuses, wijn- of sap-arrangement, tafelwaters, koffie en friandises. (per tafel te bestellen)
4 gerechten 79
5 gerechten 95
6 gerechten 110

RATATOUILLES KLASSIEKERS

OESTERS als Apéro of Voorgerecht
Oesters-Fines Claires, citroen/rode wijnsjalot/peper

3 stuks 10

VOORGERECHTEN
Geroosterde langoustinestaartjes met crème van langoustine met limoen,
poftomaatjes en crunch van Serranoham

22

Kalfszwezerik met koolrabi crudité, kastanjechampignons en sjalotvinaigrette

22

HOOFDGERECHTEN
Gebakken grietfilet met cantharellen, wilde spinazie en vers geschaafde zomertruffel 35
Runderlende van de grill met sjalotten, zomergroenten en Béarnaise

30

KAAS
Vijf soorten Kaas met toast van brioche, noten, gedroogde abrikoos en rozijnen

15

GROENTEN MENU
Kleurige carpaccio van diverse tomaten met basilicum en lavendel
Saffraanrisotto met olijven en artisjok
Kropsla van de grill met cantharellen en zomertruffel
Geplette krieltjes met paprika van de grill, groene asperges en aubergine
Pavlova met roodfruit en vanille-ijs
*A la Carte, als voorgerecht 17

3 gerechten
4 gerechten
5 gerechten

als hoofdgerecht 26 Kaas & Dessert 12

36 (te bestellen op zondag t/m donderdag)
46
compleet verzorgd
56
compleet verzorgd

75
90

