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 het uw gastvrouw of gastheer!

3 gangen (voorgerecht | hoofdgerecht | dessert)

36,00

3 gangen (voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht)

38,00

4 gangen (voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht | dessert)

42,00

VOORGERECHTEN
PICANHA VAN DE BBQ
Dun gesneden staartstuk van rund | gerookt op de Big Green Egg | ChimmiChurri
Schuim van tuinkruiden
12,50

CARPACCIO
Carpaccio van runderhaas | truffelcrème | Parmezaan | pitjes en rucola
liever met gemarineerde asperges? (+2,00)
12,50

SEIZOENSSALADE
Salade met gemarineerde asperges | ingelegde aardappel | coppa di Parma
aardbeien | mooie mozzarella | pitjes | frambozendressing
11,50

POKÉBOWL
Frisse sushirijst | diverse bijlagen | topping keuze uit zalm, scampi of ossenhaas
13,50

VOLENDAMSE KERMIS
Gerookte zalm | paling | forel | Hollandse garnaaltjes | espresso van strandkrab
14,50

SOEPEN
UIENSOEP
Op z’n frans | croutons | gegratineerd met gruyère
7,00

VISSOEP
Rijkelijk gevuld | rouille met saffraan | toast
10,00

ASPERGE VELOUTÉ
Gebonden aspergesoep | ham & ei | peterselie
7,00

RUNDERBOUILLON
Krachtige bouillon van rund | garnituur van fijne groenten | tuinkruiden

7,50

TUSSENGERECHTEN
SCAMPI
Gebakken scampi’s | romige kruidensaus | specialiteit
14,50

COQUILLE
Crème van doperwt | asperges | citrus beurre blanc
15,00

TUSSENGERECHT VAN HET MENU
Het tussengerecht van het wisselend tafelmenu
13,50

VISGERECHTEN
CATCH OF TODAY
Verantwoorde vangst van het seizoen | wij vertellen u graag wat er vandaag in het net zat
24,50

ASPERGES MET ZALM
Dubbel A1 asperges vers uit de regio| peterselie aardappeltjes | romige kervelsaus
24,00

ZEETONG
Gebakken in roomboter | 500 gram | hele vis
49,50

VEGETARISCH
Asperges | saus van knolselderij
geschaafde venkel met sinaasappel | verse pasta
19,50

VLEESGERECHTEN
ASPERGES TRADITIONEEL
Dubbel A1 asperges | gekookte ham en ei | peterselie aardappeltjes | geklaarde roomboter
21,00

PASTA ASPERGIO
Spaghetti | parmaham | asperges | kervel | Parmezaan
Ook een vega variant zonder ham is mogelijk!

18,50

RIBEYE VAN DE GRILL
Malse runderribeye | saus van rode wijn, sjalot en knoflook | gevulde tomaat
29,50

PARELHOENSUPRÈME
Suprème van parelhoen | een jasje van serranoham | romige saus van appel en calvados
21,50

TOURNEDOS & ASPERGES
Biefstuk van de haas | dubbel A1 asperges | bearnaisesaus
tarte tatin van rode ui

32,50

SPARE RIBS
Flinke rib | gelakt met smokey bbq saus | knoflooksaus
19,50

BIJLAGEN
OM VERSPILLING TEGEN TE GAAN
hoofdgerechten worden geserveerd met een groente en aardappelgarnituur
Salade | groenten | aardappelkroketjes
3,50
Extra sauzen

2,50
Tube mayonaise
0,80

