Dineren
Starters
CARPACCIO VAN RUND

gegrilde watermeloen, avocado, bulger,
12.50

limoen vinaigrette
SHARED PLATTER (VANAF 2 PERS.)

zongedroogde tomaat, pijnboompitjes,

p.p. 14.50

door de chef samengestelde selectie van

rucola

diverse voorgerechten
13.50

gebrande zeebaars, salade van venkel en

7.00

SOEP VAN HET MOMENT
vraag naar onze soep van het moment

tuinerwten, jus van komkommer, appel,
gember, munt, limoen
PROSCIUTTO

9.50

GEITENKAAS

truffelcrème, Parmezaanse kaas,

ZEEBAARS

TE BESTELLEN
VANAF 16.30 UUR

6.75

TOMATO CLASSIC
12.50

klassieke tomatensoep met balletjes

Parmaham, salade van gepofte zoete
aardappel, gemarineerde Cantaloupe

Hoofdgerechten

meloen, balsamico

19.50

HOMEMADE RIBS
coleslaw, barbecuesaus, hoisin

TATAKI VAN BEEF / TONIJN

13.50

Tataki, cracker van tempura en wasabi, taysoy

19.50

SATÉ
varkenshaas, oosterse pindasaus,
huisgemaakte atjar, sajoer boontjes

dressing, furikake, wakame, gemarineerd
mango

18.50

DOUBLE B
dubbele black anges burger,
baconmayonaise, sla, gekaramelliseerde ui,
augurk, bacon, gesmolten kaas

GAMBA’S

11.50

gebakken gamba’s, knoflook, rode peper,

seizoen groenten, pommes fondant,

tomaat, peterselie, limoen, bruschetta
STEAKTARTAAR

mousseline van zoete aardappel, jus van
13.00

klassiek bereide steak tartaar, piccally, toast

sambai
STEAK VAN DE WEEK

van brioche
HOLLANDSE GARNALEN

26.50

TOURNEDOS

Dagprijs

Dagprijs door de chef geselecteerde steak
13.50

cocktail, kroketje, soepje

langzaam gegaard kalfsvlees, kapperappel,

NOORDZEE
SLIPTONGEN

tonijn mascarpone crème, tonijn tartaar,

frisse salade, remoulade saus

VITELLO TONNATO

zoetzure rode ui

12.50

22.50

Dineren
Vervolg hoofdgerechten
CATCH OF THE DAY

Maaltijdsalades
Dagprijs

door de chef geselecteerd visgerecht
PASTA FRUITS DE MER

22.50

diverse vis-/schaal en schelpdieren
GEROOSTERDE BLOEMKOOL

TE BESTELLEN
VANAF 16.30 UUR

18.00

Geserveerd met brood en kruidenboter
Geitenkaassalade

12.50

Salade seafood

15.00

Salade carpaccio

14.50

Klassieke caesar salade

13.50

Salade surf en turf

15.00

vadouvan, crème van truffel aardappel,
geroosterde amandel

Desserts
DAME BLANCHE

7.50

Italiaans vanille-ijs, slagroom,

FOOD
TO SHARE

chocoladesaus

Te bestellen vanaf 2 personen

diverse bereidingen van chocolade

MEAT TO SHARE

CHOCOLAT DREAM

p.p. 25.00

goed gevulde grillplaat met diverse

7.50

7.50

LIMONCELLO SCROPPINO
sorbetijs van citroen, prosecco, Limoncello

vleesgerechten, coleslaw, frietjes, groenten
7.50

CRÈME CATALANA

en sauzen

gel van citrus, gekonfijte kumquat,
SEAFOOD TO SHARE

p.p. 25.00

crumble van witte chocolade

smaakvolle visplank met dagverse vis-/schaal
7.50

en schelpdieren, langoustine jus, krieltjes

ZOMERSE SABAYON

en sauzen

Exotisch fruit, coullis van passievrucht,
ananas sorbetijs, sabayon van malibu,
crumble van witte chocolade
p.p. 8.50

SHARE DESSERT
door de chef samengestelde selectie

Krieltjes

3.75

Gebakken champignons

3.50

Portie extra frietjes

3.00

van diverse nagerechten
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