Eten met een groot gezelschap
Graag zien wij dat ook grotere groepen kunnen genieten van onze verse gerechten
en onze service. Om deze te kunnen garanderen is het voor ons uiteraard mogelijk
om voor groepen groter dan 8 personen “á là carte” gerechten uit te serveren maar
de doorlooptijd en kwaliteit laat in onze ogen dan te wensen over. Hetzelfde geldt
wanneer we verschillende menu’s per tafel uit serveren. Hieronder kun je de
mogelijkheden vinden om jullie avond op een smaakvolle en passende manier in te
vullen. Voor een goede en snelle doorstroom op de avond zelf ontvangen wij uw
keuzes graag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het diner.
Keuze-menu
★
Tasty Tom Tomatensoep
Seizoenssoep
Rundercarpaccio
Salade Stout
★
Beef – Botermals rundvlees met seizoensgroenten
Daily catch – Wisselend visgerecht met botersaus
Vegetables - eerlijk en heerlijk groentegerecht
★
Seizoensdessert
Kaasplank met internationale kazen (+3 euro)
3 gangen met soep: 27 euro
3 gangen met voorgerecht: 30 euro
4 gangen met soep en voorgerecht: 35 euro
De genoemde gerechten in het keuzemenu zijn een voorbeeld. Ze kunnen naar
eigen inzicht worden verwisseld met gerechten uit de à la carte kaart.

Bistronomisch Menu
Wanneer je met je gezelschap graag een avondje verrast wilt worden raden wij ons
bistronomisch menu aan. Een menu waarin wij werken met eerlijke en verse
producten en mooie bereidingen maken waarin de smaken van de gekozen
producten optimaal tot hun recht komen. Aangevuld met een passende wijn of bier
zijn deze gerechten een lust voor het oog en voor de mond.
3-gangen menu met voor, hoofdgerecht en dessert
3-gangen menu met voor, tussen en hoofdgerecht
4-gangen menu met voor-tussen-hoofd-dessert
4-gangen menu met voor-tussen-tussen en hoofdgerecht
5-gangen Bistronomisch-menu

32 euro
34 euro
40 euro
42 euro
48 euro

Sharing dinner
In dit menu heeft onze brigade met zorg een selectie gemaakt uit diverse bereidingen
en smaken van onze kaart. Deze gerechtjes zijn altijd een combinatie van vlees, vis
en ingrediënten ingrediënten die top zijn in het seizoen.
De kracht van dit menu zit in het delen van de gerechtjes, daarom serveren wij het
alleen per gehele tafel.
6 gerechtjes (in 3 series geserveerd)
8 gerechtjes (in 4 series geserveerd)

35
40

Menu’s voor grotere gezelschappen zijn uitsluitend per gehele tafel te bestellen.
De gehele tafel eet dus gezamenlijk of keuzemenu’s, bistronomische of shared
dining menu’s.

