
Vegetarisch
221101

Om mee te beginnen
Breekbrood  9,50
aïoli | kruidenboter | tapenade

Voorgerechten
Steak tartaar 15,25
64 graden dooier | broodcrouton | truffelmayonaise

Gerookte gepekelde zalm 15,25
poeder van rode biet | mierikswortelmayonaise | schuim van 
karnemelk | radijssoorten

Wildpaté 15,75
uiencompôte | groene pistache | melousui | 
chioggiabiet | crouton

Carpaccio van Octopus 15,25
gebrande aubergine | zwarte olijf | 
gepofte quinoa | groene tomatenbouillon

Gele biet carpaccio   15,25
burrata | gekarameliseerde cashewnoten | 
balsamico | zoetzure bundelzwam 

Soep van het moment   7,50 

Caesar salade 15,75
krokante kippendij | pocheerei | bacon | crouton | ansjovis

Salade verse vijg  15,50
radicchio | roodlof | blauwader kaas | 
gekarameliseerde hazelnoot | balsamico

Side Dishes
Patatas bravas  6,25
bravassaus

Zoete aardappelfriet  7,25
truffelmayonaise

Huisgemaakte friet  6,95
mayonaise

Kids
Kinder flammkuchen Margherita  11,00
tomatensaus | geraspte kaas

Menubox met verrassing 10,50
keuze uit: kroket | frikandel | kaassoufflé | 
kipnuggets | bitterballen | kibbeling

Kinderijsje met verrassing 4,95
keuze uit: smurf | M&M | bubblegum

Hoofdgerechten
Kalfssucade 24,25
runderlende | zuurkool | appel | mousseline | 
laurierjus | filo kruidenchips

Hert 25,00
topinambour | artisjokcrème | stoofpeer | cantharellen | 
chips van topinambour 

Eendenborst 24,50
crème van bospeen en oregano | schorseneren | 
schorseneren chips | longpeper jus

Gepofte knolselderij  22,00
crème van knol en hazelnoot | hazelnoot beurre blanc | 
watercress

Ravioli  24,25
gevuld met paddestoelen | cèpes truffelsaus | 
cèpes crème | cantharellen | gefrituurde kappertjes

Zeebaarsfilet 23,50
gebakken op chorizo en zuurdesem | bospeen | 
wortel beurre blanc | gnocchi

Mosselen 22,50
tomaat | crouton | rouille | saffraan

Desserts
Moulleux  9,50
warm chocolade taartje met zachte vulling | hopjes ijs | 
passievrucht schuim

Crème brûlée  8,25
Madagascar vanille

Witte chocolademousse op een stokje 10,50 
frambozengel | yoghurt basilicum ijs | crumble

Kaasplateau   13,75
diverse kazen uit het Groene Hart

Friandises 9,50
3 huisgemaakte friandises | 1 koffie of thee naar keuze

Côte de boeuf  62,50
voor 2 personen | bearnaise | truffeljus | 
chimmichurri | pommes fondant

Onze Côte de boeuf is afkomstig van de Nederlandse 
DubbelDoelKoe! De naam zegt het al, een koe met een 
dubbel doel dus. Deze koe is niet alleen geschikt voor 
het geven van melk, maar uiteindelijk ook voor het geven 
van dit mooie stuk vlees.De DubbelDoelKoe is volledig 
grasgevoerd en daardoor extra duurzaam!

D I N E R   17.00 - 21.00 uur


