Dineren
Een goed begin is
het halve werk
CARPACCIO SURF & TURF

Hoofdgerechten
geserveerd met frites en seizoensgroenten
13.50

kastanjechampignons,

boompitten, parmezaanse kaas, kruidensla

parmezaanse kaas, king oyster
12.50

17.50

TRUFFELRISOTTO

Hollandse garnaaltjes, knoflookcrème, pijn-

GEPOCHEERDE ZALM

TE BESTELLEN
VANAF 17:00 UUR

25.50

STEAK BRABANTSE LAND
American steak van rund,

sesam, rode biet, wasabi, zilveruitjes

seizoensgroenten, knolselderij
FISH & MELON

13.50

zwaardvis, in gin gemarineerde

LAMSRACK

meloensoorten, salty fingers

knoflook, tijm, couscous

BURRATA

12.50

27.50

TONIJN STEAK
Asian style, wasabi, sesam, radijs, yuzu

cherrytomaatjes, basilicum
HUISGEROOKTE EENDENBORST

29.50

13.00

SURF & TURF

DAGPRIJS

het beste van het land en uit het water.

port, sinaasappel, bieslookcrème

Een goede combinatie van vlees en vis,
GEITENKAAS

11.00

door de chef geselecteerd

rode biet, gepofte quinoa, little gem
MEAT OF THE DAY
COQUILLES

12.50

DAGPRIJS

door de chef geselecteerde steak

champagneschuim, venkel, granaatappel
CATCH OF THE DAY

DAGPRIJS

door de chef geselecteerd visgerecht

SOUPS
SOEP VAN HET MOMENT

7.50

vraag naar onze soep van het moment

VAN DE GREEN EGG
GEGRILDE GAMBA’S

BISQUE

9.50

25.50

pasta, knoflook, bieslook, cherrytomaatjes

kreeft, lente-ui, rouille
YAKITORI SPIES VAN KIPPENDIJ
TOM KHA KAI

7.50

19.50

wilde rijst, pinda, ui, seroendeng

kip, kokos, limoenblad, taugé
BLACK ANGUS BURGER
7.50

18.50

manchego kaas, gin-bbq saus, rode ui,
tomaat, zoetzure komkommer
KALFSENTRECOTE

COCKTAILNIGHT
Iedere vrijdag- & zaterdagavond na het diner!

26.00

sjalottenjus, maïs, zoete aardappel
VEGAN BURGER
vegan kaas, komkommer, tomaat, ui

18.50

Dineren

TE BESTELLEN
VANAF 17:00 UUR

ERNAAST
Zoete aardappel frietjes

5.50

Frisse salade

4.50

Gebakken champignons

3.00

Portie extra frietjes

4.50

Last but not least

VERRASSINGS
MENU
Een avond vol verrassingen. Voor een

8.50

CHEESECAKE FOAM
roodfruit, grapefruit, boterkoek crumble,

aantrekkelijke prijs genieten van een
drie- of viergangenmenu, eventueel

bloedsinaasappelijs

met bijpassende wijnen of bieren. Ook
8.50

KOKOS HANGOP

aan de bob is gedacht met ons nip
arrangement

mango, munt
8.50

CRÈME BRÛLÉE
Amaretto, witte chocolade, bitterkoekjes

3-GANGENMENU

BLONDI

9.50

wijn- of bierarrangement

8.00

4-GANGENMENU

chocolademousse, amerana-kersen,

nip arrangement

37.50
15.50
8.75

vanilleroom
SCROPPINO
citroenijs, cava, vodka

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”

42.50
20.50
11.50

