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Geef uw keuze van te voren door en ontvang € 5,- korting p.p

Amuse

Proeverij om de smaakpapillen te prikkelen

Koud voorgerecht

Op de Green Egg licht aangeschroeide carpaccio van
ossenhaas, met een crème van aardappel en
mierikswortel, reypenaerkaas, truﬀeldressing,
pijnboompitten en krokant gebakken gepocheerd ei
Of
Sashimi van Oosters-gemarineerde tonijn, een
tartaar van licht gerookte zalm en een krokant
gebakken black tiger garnaal
Of
Parels van geitenkaas gevuld met honing en kaviaar
van balsamico, op een bedje van tartaar van gepofte
rode biet.
Of

Of
Trio van bruschetta, bestaande uit paddenstoelen
en knoﬂook - burrata-kaas en tomaat - gegrilde
groenten en crème fraiche
******

Bubbles and ice
Verfrissende verrassing

Hoofdgerecht

Medium gegaarde ossenhaas van de houtskool grill,
geserveerd met een groenten garnituur, een krachtige
jus van gepofte knoﬂook, roseval aardappel en
truﬀel mayonaise
Of

Koud gerookte eendenborst met gegrilde mango en
gemarineerde jonge groentes

Herten Rack en langzaam gegaard buikspek van het
wildzwijn, met een aardappel taartje, gepofte sjalotjes
en een saus van peperkoek.

******

Of

Soepen

Gegrilde tarbot met een puree van venkel verse pasta
gevuld met kreeft en een kervel boter saus

Zoete aardappelsoep met gegrilde coquilles en
gamba’s geserveerd met een kokos room
Of
Dubbel getrokken Oosterse runderbouillon,
met Japans Wagyu rund, paddenstoelen en prei
Of
Romige paddenstoelensoep met schuim van oude
kaas en verse truﬀel
*****

Tussen gerecht

Zeeduivel met langzaam gegaard spek, een puree van
groene asperge en een luchtige zachte mosterd saus

Of
Lasagne van ravioli, gevuld met pompoen,
vega gehakt gegrilde groenten, bechamelsaus,
gegratineerd met kaas
Of
In roomboter gebakken Noordzeetong a la meunière
+500 gram, met groene asperges, gestoomde krieltjes,
geserveerd met een citroen peterselie boter
(supplement €10.-)

Dessert

Of

Proeverij van winterse zoetigheden

Kalfssukade met een puree van in zout korst gegaarde
knolselderij, geserveerd met een beur de paris saus

Of
Kaasplankje met Hollandse kazen en notenbrood toast

