Les hors d’œuvre

Oesters
Naturel
op ijs, saus mignonette
32
GEBAKKEN
roomboter, bloem, spinazie, citroen
34
Rockefeller
gegratineerd, spinazie, Hollandaise, Parmezaan
34

Kaviaar
Kaviaar Classic Baeri
blini’s, crème fraîche, ei, bieslook
10 gr. 20 / 30 gr. 85
Kaviaar Royal Asetra
blini’s, crème fraîche, ei, bieslook
10 gr. 40 / 30 gr. 110
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Voorgerechten
Trio van vis
gemarineerde zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen
32
Gerookte eendenborst
salade van knolselderij, krullen van ganzenlever
27
Tonijntartaar
avocado, mango, wasabi hangop, soja
27
Burrata
San Marzona tomaat, basilicum, pesto van cashewnoten
22
Carpaccio van ossenhaas
truffelmayonaise, pijnboompitten, waterkers, Parmezaan, verse truffel
23
Steak Tartaar
toast, vanaf twee personen
p.p. 25 Aan tafel bereid

Soepen
Kreeftensoep
gemarineerde zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen
35 Aan tafel bereid
Velouté
paddenstoelen, verse truffel
17
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Tussengerechten
Gebakken coquilles
chilipeper-avocadomousse, Hollandse garnalen
24
Escargots
knoflook, kruiden, roomboter, toast
18
Vol-au-vent
bladerdeeg, paddenstoelenragout
19
Kwartel
gekarameliseerde witlof, gevogeltejus
21

Hoofdgerechten

Hele zeebaars
met kruiden in oven gegaard, antiboise, basilicumolie, spinazie, vanaf twee personen
49 p.p. Aan tafel geflambeerd
Zeetong meunière
roomboter, peterselie, citroen
65
Kabeljauwfilet
zuurkool, mosterdsaus, krokantje van Serranoham
37
Tournedos Rossini
ganzenlever, Madeirasaus, groenten
47
Kalfsfilet
krokant gebakken kalfszwezerik, spitskool, linzen, morillesaus
39
Rode biet Wellington
bladerdeeg, portsaus
32
Chateaubriand
groenten, Stroganoffsaus, vanaf twee personen
49 p.p. Aan tafel bereid

Les hors d’œuvre

Bijgerechten
FRITES
mayonaise
7
GEBAKKEN AARDAPPELTJES
7
GROENTEN
7

Dessert

Assortiment van onze kaaswagen
vijgen-notenbrood, pecannoten
21
Crêpes Suzette
sinaasappel, Grand Marnier, vanille ijs, geflambeerd met cognac, vanaf twee personen
21 p.p. Aan tafel bereid
Warm appeltaartje
abrikoos, rozijnen, kaneelroomijs
17
Moulleux au Chocolat
gezouten karamelijs
18
Tiramisu Old Dutch
café glacé
18
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Lunchmenu
LUNCHMENU
3-gangen, dagelijks wisselend
49

Verrassingsmenu
3-gangen menu
dagelijks wisselend
49
4-gangen menu
dagelijks wisselend
59
5-gangen menu
dagelijks wisselend
69

Wijnarrangement
Een deskundig advies en begeleiding bij uw wijn keuze vinden wij vanzelfsprekend,
Onze brigade is u daarbij graag van de dienst.

