Tafelmenu
Wekelijks bieden wij u een wisselend
3 en/of 4 gangen menu aan,
met producten die de markt ons deze week te bieden heeft
Wilt u weten wat wij u deze week te bieden hebben?
Vraag uw gastheer/-vrouw

3 gangen tafelmenu € 32,50
4 gangen tafelmenu € 39,50

Vooraf
Asperge, zalm & avocado
Gravad lax | schuim van avocado | gemarineerde asperges
13,50

Carpaccio
Runderhaas | zongedroogde tomaat | truffel crème | pitjes
12,50

Venkel & vis
Geschaafde venkel | rilette van makreel | gerookte zalm
garnaaltjes | gel van limoen | sepia kroepoek
13,50

Cocktail van asperge
Asperge AA1| fijne ham | kervel-yoghurtsaus
frisse bloedsinaasappel | dragon
9,50

Coppa di parma
Parmaham | gemarineerde asperge | koude hollandaise
aardbeien | zoetzure wortel
gefrituurd kwarteleitje | krokante lotus wortel
13,50

Soep
Runderbouillon
Dubbel getrokken | verse groenten
6,00

Vissoep
Rijk gevuld | geserveerd met rouille
8,50

Velouté van asperge
Ham | ei | platte peterselie
6,50

Uiensoep
Op z’n frans | croutons | gegratineerd met gruyère
6,00

Warm vooraf / Tussendoor
Scampi
4 garnalen a la chef | specialiteit
14,50

Coquilles & asperge
Crème van doperwt | romige kervelsaus | vleugje anijs
15,00

Kalfswang & asperge
Zacht gegaard in eigen jus | crème van wortel en rozemarijn
15,00

Tarte tatin van rode ui
Zachte geitenkaas | crème van zoete aardappel | rucola
13,50

Vis
Zeetong
Gebakken in roomboter | 500 gram | aan tafel gefileerd
43,50

Paling in ‘t groen
Gestoofde paling | verse tuinkruiden | peterselie aardappeltjes
24,50

Vangst van de dag
Stampotje van bosui | groene asperges | gepofte tomaat
21,50

Asperges met gerookte zalm
Peterselie aardappeltjes | romige kervelsaus
23,50

Wij serveren graag duurzaam gevangen vis en houden rekening met de
paaiseizoenen. Zo krijgt u vis wanneer deze op zijn best is en
krijgt de vis de kans om zich voort te planten.

Vlees
Asperge traditionelle
Ham | ei | geklaarde boter | peterselie aardappeltjes
20,00

Tournedos
Saus naar keuze pepersaus, stroganoffsaus of rode wijnsaus
26,50

Tournedos & asperge
Bearnaisesaus | ham & ei | peterselie aardappeltjes
28,50

Lam x 2
Lamsrack | zacht gegaarde lamsschouder
Asperges | kruidige lamsjus
26,50

Parelhoen
Krokant jasje van parmaham | tarte tatin van rode ui
crème van zoete aardappel | romige saus met dragon
18,50

Vlees noch Vis
Vegetarisch
Asperges | saus van knolselderij
geschaafde venkel met sinaasappel | verse pasta
17,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een
passend groente en aardappelgarnituur.

