Hartelijk welkom in ons restaurant.
Onze menukaart is met grote zorg samengesteld en onze witte brigade
is er alles aan gelegen het u naar uw zin te maken.
Wij hopen dat u een plezierige
en vooral smakelijke avond zult hebben.
Mocht u toch vragen of opmerkingen hebben,
schroomt u dan niet ons dat te melden.
Uit onze á la carte gerechten kunt u uw eigen menu samenstellen.
Natuurlijk zijn de gerechten ook afzonderlijk te bestellen.
Menu
Twee gangen € 26,50
Drie gangen € 31,50
Vier gangen € 37,50

NB: Heeft u een allergie of een overgevoeligheid, meldt u het aan onze
bediening en wij houden er graag rekening mee.

Voorgerechten (€ 11,-)
Eilander charcuterie: gerookte rib-eye, gerookte worst en ossenworst
van onze eigen Lakenvelders. Dun gesneden varkensrollade,
Parmaham, olijven en Old Amsterdam

Huis-gemarineerde zalm met venkel, crème van doperwten, groene
asperges, cress en een schuim van mint en limoen.

Rundercarpaccio met een peperkorst, kappertjes, Pecorino, rode ui,
mesclun en een truffelmayonaise.

Gerookte eendenborst, vijgen, droge worst van eend, baby-leaf,
Macademia en een frambozen vinaigrette.

Een variatie van dun gesneden tomatensoorten, Mozzarella, framboos,
granaatappel, pijnboompitjes, micro sla, olijfolie en balsamico.
(Vega)

Tussengerechten (€ 7,50)

Pittige tomatensoep met gerookte paprika, crème fraîche, geserveerd
met heerlijk Foccaciabrood.

Bouillabaisse met vongole, kabeljauw, Hollandse garnalen, peperrouille en lavas-olie, geserveerd met heerlijk Foccaciabrood.

Spaghetti Arrabiata, tomatensaus, basilicum, Pecorino, olijven en
peperolie. (Vega)

Hoofdgerechten (€ 21,-)
Rundertournedos met pommes Hasselback, groene asperges,
gedroogde tomaatjes en een jus van salie en knoflook.
(Supplement €5,-)

Lamsrack, gekneusde krielaardappelen, doperwtjes en patissons, jus
van bacon.

Op de huid gebakken kabeljauwfilet, gestampte krieltjes, spaghetti van
courgette, Hollandse garnalen en een kreeftensaus.

Gegrilde kalfsentrecote, pommes Hasselback, groene asperges,
patissons en chimichurri

Confit van parelhoen, geconfijte krieltjes, spaghetti van courgette,
groene asperges en een jus van morilles.

Bulgur* met gemengde groenten, Fetakaas en pico de gallo (Vega)
*: Bulgur is een graanproduct gemaakt van verschillende soorten tarwe. De korrels worden
eerst gestoomd, daarna gedroogd en vervolgens grof gemalen.

Supplementen:
Frieten met mayonaise € 3,50
Frisse salade € 3,50

Nagerechten (€ 9,50)
Allumette van chocolade, karamel, ganache, hazelnoot, pistache,
mousse van chocolade, sinaasappel-sorbet en een gel van
bloedsinaasappel.

Zandtaartje van citroen, merengue, crémeux van witte chocolade en
een gel van limoncello en munt.

Aardbeien Romanov, vodka, aardbeien-peper hangop, hazelnoot en
mini merengue.

Kaasplankje met Brugse Blomme, Comté du Jura, Remoudou crémier,
Parmigiano Reggiano en Bleu des Moines, geserveerd met
appelchutney en een flatbread met olijf en kruiden.
(supplement €3,50)

Kindergerechten
Uiteraard worden ook onze jeugdige gasten niet vergeten, en heeft
onze chef een aantal gerechten voor de lekkere eters.
Poffertjes met poedersuiker € 5,00
Pasta met Bolognesesaus en geraspte kaas € 7,50
Pasta met een kip-pestosaus € 8,50
Frietjes met lekkerbek of een kroket en appelmoes € 8,50
Frietjes met kipnuggets en appelmoes € 8.50

