Dineren
Een goed begin is
het halve werk
CARPACCIO VAN RUND

Hoofdgerechten
geserveerd met frites en seizoensgroenten
12.50

27.50

TOURNEDOS
kalfsjus, ui, roseval en seizoensgroenten

kruidensla, pijnboompitten, ras el hanout en
bejaarde kaas
HUISGEROOKTE ZALM

TE BESTELLEN
VANAF 17:00 UUR

19.50

ROODBAARS
12.50

komkommer, cornichons, groene curry en

wortel, olijf, paprika en kruidenolie
17.50

GNOCCHI

kwartelei

Paddenstoelen, room, parmezaan en rucola
10.00

FETAKAAS
rode biet, Amsterdamse ui, pompoen en

pruimen, kaneel, bataat en romanesco

roodlof
GAMBA’S IN LOOK

11.50

knoflook, rode peper, wakame en bieslook
HUISGEROOKTE RUNDERLENDE

SURF & TURF

DAGPRIJS

van het land en uit het water. Een goede
combinatie van vlees en vis en

13.00

radijs, shimeji, wortel en kurkuma
CARPACCIO VAN BOTERMAKREEL

21.50

LAMSNEK

geserveerd met seizoensgroenten
STEAK VAN DE WEEK

11.00

kruidenolie, maïs, venkel en limoen

DAGPRIJS

door de chef geselecteerde steak
CATCH OF THE DAY

DAGPRIJS

door de chef geselecteerd visgerecht

NIET VEEL SOUPS
SOEP VAN HET MOMENT

7.50

vraag naar onze soep van het moment
TOM KHA KAI SOEP

7.50

7.50

linzen, kikkererwten, tomaat en koriander

19.50

YAKITORI SPIES VAN KIPPENDIJ
wilde rijst, pinda, ui en seroendeng

kip, kokos en limoenblad
HARIRA

VAN DE GREEN EGG

18.50

BLACK AGNUS BURGER
sla, tomaat, ui, augurk en truffelmayo,
pestokaas

18.50

GRILLED AVOCADO
hummus, tomaat en feta

COCKTAILNIGHT
Iedere vrijdag- & zaterdagavond
na het diner: Cocktailnight!

19.50

SMOKEY SALMON
risotto, doperwten en saffraan
ENTRECOTE

26.50

maïs, seizoensgroenten, roseval en bearnaise

Dineren

TE BESTELLEN
VANAF 17:00 UUR

ERNAAST
Roseval aardappeltjes

5.50

Frisse salade

4.50

Gebakken champignons

3.00

Portie extra frietjes

3.00

Last but not least

VERRASSINGS
MENU
Een avond vol verrassingen. Voor een

8.50

PANNA COTTA
stoofpeer, Amaretto en pecan

aantrekkelijke prijs genieten van een
drie- of viergangenmenu, eventueel

8.50

TARTE TATIN
Warm geserveerd met appel, kaneelijs en

met bijpassende wijnen of bieren. Ook
aan de bob is gedacht met ons nip
arrangement

sinaasappel
8.50

AMERICAN BROWNIE
Uit de oven met caramel, witte chocolade en

3-GANGENMENU

pinda

wijn- of bierarrangement

DAME ROYAL

8.95

nip arrangement

8.50

4-GANGENMENU

32.50
17.50
8.75

vanille-ijs, chocolade, slagroom en limoen
HANGOP
roodfruit, koffie, honing en pistache

wijn- of bierarrangement
nip arrangement

SAY CHEESE

12.75

kaasplankje met gevarieerde kazen
wijn tip: een koud glaasje Pedro Ximenez

“Iets te vieren?
Vraag ons naar
de mogelijkheden”

38.50
23.00
11.50

