Dinerkaart 17.00 - 23.00
Soepen
Tasty tom tomatensoep met bosui
Tom ka kai Thaise soep met pit van kokos en maiskip
Ossenstaart met ossenstaartvlees
Kreeft met gamba en bosui
Voorgerechten
Buikspek & gamba op lage temperatuur gegaard buikspek gelakt met soja
en zoethout, drie gamba’s, komkommer, radijs en spicy mango
Tonijn sashimi, kort geroosterd, zeewiersalade, ingelegde gember, soja,
citrus en wasabi
Kreeft smaakvolle bisque(soep) van kreeft, met 2 gamba’s en
2 soorten vis van het seizoen
Carpaccio gemarineerd, gerookt, manchego kaas , balsamico,
rucola en broadbeans
Vegetarian chef’s dish black quinoa, wortel, tomaat, komkommer,
en radijs
Salades (voeg 3 euro toe voor een hoofdgerechtportie)
Runderlende gemarineerd, licht gerookt, met crunchy
broadbeans en truffelcrème
Stout met kippendijenvlees, geitenkaas met rozemarijn en tijm,
crispy bacon, cashewnoten, piment d’espelette dressing
Seafood fine seafood, black quinoa, radijs,
gerookte amandelen en limoendressing
Gamba 6 dikke gamba’s, spicy mango, sriracha mayonaise,
crunchy broadbeans
Strawberry chicken gerookte kipfilet, aardbeien, Parmezaanse kaas,
cashewnoten en zoetzure sinaasappel
Summertime frisse salade met buffelmozzarella, gerookte amandelen,
watermeloen, black quinoa, basilicumpesto en balsamicostroop
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Bistronomische menu’s
De beste ingrediënten uit het seizoen, creativiteit uit de keuken en vernieuwende
bereidingen. Allemaal op je bord wanneer je kiest voor een bistronomisch menu.
Let op, de menu’s gaan alleen per gehele tafel!
3-gangen menu voor-, hoofdgerecht en dessert
3-gangen menu voor-, tussen- en hoofdgerecht
4-gangen menu voor-, tussen-, hoofdgerecht en dessert
Passende wijn bij je gerecht?
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Hoofdgerechten
Lam 2 bereidingen, filet en curry van nek, couscous, aubergine en tandoori
Diamanthaas (180 gram) malse biefstuk van het
graangevoerd rund met chimichurrie saus
Catch of the day kraakvers, wisselend visgerecht
Gamba 7 stuks, tomatenrisotto, broccoli, spinazie en courgette
Risotto tomaat, broccoli, spinazie, courgette en buffelmozzarella
Specials
Altijd geserveerd met rustieke frieten en salade
Classic beef burger van graangevoerd rund, crispy bacon,
kaas, augurk, komkommer, tomaat en ketchup
Spanish beef burger van graangevoerd rund met chorizo, tomatensalsa,
rode ui, manchego kaas en aïolie
Ribs zo van het bot met jack daniels, 500 gram
Fish & chips crunchy en homemade, met remouladesaus
Dessert
Seizoensdessert creatieve culinaire uitspatting van onze brigade
Kaasplank internationale kazen met noten/vruchtenbrood,
gerookte amandelen, pruimen, honing en koffiepoeder
Bolletje ijs vraag naar de smaken! (prijs per bol)
Heb je een allergie? Meld het ons!
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