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,-)

Huis-gemarineerde zalm met ingelegde radijs, yoghurt, gemarineerde
venkel en komkommer.

Rundercarpaccio met een gremolata, Pecorino, kappertjes,
pijnboompitjes.

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

Steak tartaar van rode biet en quinoa, radijs, geserveerd met gegrilde
focaccia. (Vega)

Tussengerechten (€ 7,50)

Bouillabaisse met Hollandse garnalen, zalm en een saffraan-rouille,
geserveerd met heerlijk focacciabrood.

Provençaalse tomatensoep met pesto en focacciabrood (Vega)

Hoofdgerechten (€ 21,-)

Op de huid gebakken kabeljauwfilet met antiboise.
Op de huid gebakken zalmfilet met een tapenade van gedroogde
tomaat en Pecorino.
Gebakken eendenborstfilet met een sinaasappelsaus.
Lamsfilet met een jus van bockbier en honing.
Gegrilde rundertournedos met chimichurri. (Supplement Euro 5,-)
Licht pikante curryschotel met geroosterde bloemkool, gegrilde tofu
en Limabonen. Geserveerd met parel-couscous.
(Vegetarisch/Veganistisch)
Shakshuka; in tomaat, ui, paprika en kruiden gestoofd ei met Fetakaas
en gegrilde focaccia. (Vegetarisch)

Al onze hoofdgerechten, met uitzondering van de Shakshuka
en de curryschotel, worden geserveerd met heerlijke
voorjaarsgroenten en kunt u een keuze maken uit geroosterde
zoete aardappelen of geroosterde Roseval aardappelen.

Extra bij te bestellen:
Frieten met mayonaise € 3,50
Frisse salade € 3,50

Nagerechten (€ 9,50)
Panna cotta van tonkabonen en aardbeien met witte chocolade crunch
en een gel van munt.

Peanut butter-chocolate shortcake met een aardbeiensorbet en een
crunch van gezouten karamel.

Pavlova met vanilleroom, perzik, een crunch van pistache en een saus
op basis van Liquor 43.

Kaasplankje met 4 verschillende kazen, geserveerd met vijgenrozijnenbrood en een vijgenconfiture. (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 € 8,Spaghetti met gegrilde kip en pestosaus € 9,Frietjes met kipnuggets of een kroket met appelmoes € 9,50
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met frietjes en appelmoes € 9,50

