DINER // van 17:00 tot 22:00
Laat onze chef u verrassen!
Elke gang een ander gerecht buiten de kaart om. Hierbij kunt u
Aangeven of u de voorkeur geeft aan vis, vlees, vegetarisch of veganistisch.

Verrassingsmenu met drie gangen 29,50
Verrassingsmenu met vier gangen 34,50
Voorgerechten
Broodplankje met kruidenboter, tapenade en tzatziki 7,50 √
Toren van huisgemaakte pastrami, crispy komkommer, brioche toast en piccalilly 10
Carpaccio van gemarineerde zalm met mayonaise van bieten en basilicum 11
Krokante tortellini met pulled chicken en Indiase mangochutney 9,50
Gebakken ravioli van geitenkaas en rode biet met rucola en vanilledressing 8,50 √
Carpaccio van rund met truffelmayonaise en Grana Padano 11,50
Romige mosterdsoep met spekjes en bosui 6
Soep van de week 5,50

Desserts
Snoeperij van vier verschillende zoete lekkernijen 10,50 p.p. (vanaf twee personen)
Kaasplank 11
Scroppino XL van citroensorbetijs, suikerwater, limoncello en crushed ice 8,50
Ook alcoholvrij te bestellen!
Cannelloni gevuld met witte chocolade en mascarpone, schuim van chocolade 7,50
Tompouce van aardbeien, merengue en Italiaanse banketbakkersroom 8
Wisselende cheesecake 6
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Salades geserveerd met brood
Quinoa salade met huisgerookte voorjaarsgroente
en tomatendressing 16,50 √
Salade met gemarineerde en gebakken pulpo inktvis en
dressing van gamba 16,50
Salade van krokante kip, avocado, honingnoten en olijvenvinaigrette 16,50

Hoofdgerechten geserveerd met friet en salade
Tournedos uit de Josper grill met Marokkaanse charmilla van tomaat en
specerijen 25
Vispotje gestoofd in romige witte wijn, geserveerd in een krokant broodje 19
Spies van gemarineerd en gegrild sojabrood met pindajus en een taartje van
bamboescheuten en kokos 17 √
Gerecht van de week v.a. 13,50
Veganburger van mais, paprika, pompoen en twee soorten wortel met
daarbij salsa 13,50 √
Burger van de week 13,50
Spare ribs, mild of heet gekruid, met naar keuze whiskey-, knoflook- of
barbecuesaus 19,50
Kleine portie spare ribs 17
Huisgemaakte saté van varkenshaas met onze eigen pindasaus, geserveerd met
frisse salade, aardappelsalade en een schijf meloen 17,50
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