Biefstukmenu
3-GANGEN €45,-

VOORGERECHT
CARPACCIO
pesto - gemarineerde zilver uitjes parmezaanse kaas - pijnboom pitjes

HOOFDGERECHT
TOURNEDOS
aardappel mousseline - truffelvoorjaarsgroenten - portjus

DESSERT
VERRASSINGSDESSERT

Voorgerechten
VERSE OESTERS UIT HET HOMARIUM
Per stuk
3 stuks
6 stuks

3,5
10
20

BLADERDEEG TAARTJE
portobello - kers en venkel - geserveerd
met een verse salade

12,5

EXOTISCHE ZALM
mango - sushi rijst - komkommer - pink
ginger - sesam kletskop

14,5

GAMBA'S PIL PIL
knoflook olie - tomaten saus - plukbrood

14,5

VITELLO TONATO
geroosterde tonijn - kalfsmuis - kappertjes
wasabi crumble - tonijn mayonaise

14,5

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
pesto - gemarineerde zilveruitjes
parmezaanse kaas - pijnboompitjes

14,5

-

SOEP VAN DE DAG
de bediening verteld u hier graag over

TIP:
U kunt ook een gerecht van het menu van
de chef kiezen

7,5

Hoofdgerechten
ROMIGE ORZO MET BLOEMKOOL (V)
gerookte amandel - gefrituurde
bloemkool - parmezaanse kaas schorseneer

25

ZEETONG A LA MEUNIERE
500 gram - gebakken in roomboter citroen - peterselie

42,50

GEGRILDE ZALM BBQ
chimichurri - asperges zoete aardappel - postelein

25

ZEEBAARS FILET
geroosterde venkel - groene asperges
gepofte tomaat - wakamé - kruiden olie

25

TOURNEDOS
aardappel mousseline truffel-voorjaarsgroenten - port saus

28,5

CÔTE DU BOEUFF
(VOOR 2 PERSONEN)
450 gram - zomerse groentes - zoete
aardappel - chimichurri

26,75
p.p

SATÉ VAN DE HAAS
pindasaus - cassave chips - zoetzuur
van komkommer - friet

25

TIP:
U kunt ook een gerecht van het menu van
de chef kiezen

Maaltijdsalades
SALADE CARPACCIO
carpaccio van ossenhaas gemarineerde uitjes - pesto
parmezaanse kaas

18,5

SALADE VIS
rivierkreeftjes - gerookte zalm makreel - gamba in 't groen - rode ui kappertjes - cocktailsaus

23,5

SALADE BURRATTA (V)
gemarineerde rode biet - gedroogde
tomaat - balsamico - rode ui

17,5

SALADE PITTIGE KIP
mango - zoetzuur van komkommer hoisinsaus

18,5

TIP:
U kunt ook een gerecht van het menu van
de chef kiezen

