Les hors d’œuvre

Gillardeau oesters
nr. 3, naturel op ijs, gebakken of gegratineerd
€ 34,50
Gemarineerde wilde Schotse zalm
met gebakken Jacobsmosselen op een bedje van wakame en Aquitaine kaviaar
€ 24,50
Tonijntartaar
met huisgerookte wilde Schotse zalm en wasabi hangop
€ 27,50
Salade van Canadese kreeft
met avocado, rode grapefruit en kerriemayonaise
€ 37,50
Carpaccio van Maas-, Rijn- en IJssel weiderund
met morieljes, mayonaise en driejarige mimolette
€ 17,50
Terrine van ganzenlever
met compote van rode ui en een citrus muffin
€ 28,50
Ibericoham ‘Pata Negra’
geserveerd met geitenkaas loempia, cornichons en extra vierge olijfolie
€ 27,50
Kreeftensoep
à la Old Dutch aan tafel bereid, voor twee personen
(p.p.) € 35,00
Bouillon van gevogelte
met gebakken ganzenlever
€ 21,50
Groentebouillon
met mie en gekonfijte look
€ 14,50
Le caviar
Kaviaar classic Baeri (10 gr.) met blini's en crème fraîche (ook in 30 gr.)
€ 32,50
Kaviaar Royal Asetra (10 gr.)
met blini's en crème fraîche (ook in 30 gr.)
€ 40,00
Vegetarisch?
Geef het ons aan en wij stellen graag een mooi gerecht met u samen.
Voedselallergie? Laat het ons altijd weten.

Les hors d’œuvre

Gegrilde zeetongfilets
op een bedje van spinazie met gepocheerd hoeve eitje, hollandaisesaus en Parmezaan
€ 42,50
Op de graat gebakken zeepalingmoot
met appelstroop, zeewier en spek aardappel
€ 34,50
Halve gegrilde Canadese kreeft
met saffraanrijst, zeekraal en lamsoren, geserveerd met een saus van schelpdieren en citroengras
€ 45,00
Entrecôte van Maas-, Rijn- en IJssel weiderund
met Provencaalse groenten en rode wijnsaus
€ 36,50
Ossenhaas van dry aged Black Angus
met trompet de la Mort en groene pepersaus
€ 38,50
Krokant gebakken kalfszwezerik
met coquille, spitskool, linzen en rode port jus
€ 38,50

Aardappelgratin
€ 7,50
Aardappelrösti
€ 7,50
Aardappelkroketjes
€ 6,50
Gebakken krieltjes
€ 6,00
Pommes frites
€ 6,00
Vegetarisch?
Geef het ons aan en wij stellen graag een mooi gerecht met u samen.
Voedselallergie? Laat het ons altijd weten.
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Assortiment van onze kaaswagen
geserveerd met vijgen/notenbrood en pecannoten
€ 19,50
Hollandse aardbeien
met vanille ijs en Romanoffsaus (aan tafel bereid, min. 2 pers. p.p.)
€ 18,50
Limoentaartje
met avocado en een bodem van dadels en granola
€ 16,50
Malabi (romige pudding)
met rozenwater, pistache en sap van passievrucht
€ 17,50
Vegetarisch?
Geef het ons aan en wij stellen graag een mooi gerecht met u samen.
Voedselallergie? Laat het ons altijd weten.

3-gangen menu
dagelijks wisselend
€ 48,50
4-gangen menu
dagelijks wisselend
€ 57,50
5-gangen menu
dagelijks wisselend
€ 65,00

