BROOD
Wij serveren desembrood
VISTWAALFUURTJE
gerookte zalm | garnalenkroket |
gebakken ei | krabsalade
14 euro
CLUBSANDWICH VLEES
rosbief | krokante spek | tomaat | sla |
truffelmayonaise
11 euro
TOAST MET GEROOKTE ZALM
gesnipperde ui | bieslook | kappertjes |
mosterd-dille saus
14 euro
OMELET
naar keuze met garnalen of champignons
met truffel
9 euro
AVOCADO TOAST (vega)
zacht gekookt ei | tomaat
9,50 euro
GARNALENKROKETTEN
mosterdmayonaise
12,50 euro
CARPACCIO
truffelmayonaise | parmezaanse kaas
12,50 euro

SALADES
Wij serveren onze salades met brood
en roomboter
KOK VERHOEVEN
gerookte zalm | rivierkreeftjes |
garnalen | scampi tempura
16,50 euro
BIEFSTUKREEPJES
paddenstoelen | Parmezaan |
truffelmayonaise
16,50 euro
GEITENKAAS
honing | noten | appel | spek
14 euro

Kleine gerechtjes om eventueel te delen.
Ongeveer 2 à 3 gerechten per persoon
volstaan voor een volledige lunch. Breid de
lunch uit met een van onze extra’s.
11 euro per lunch special.
SASHIMI VAN ZALM & TONIJN
gember | wasabi | soja
RUNDERCARPACCIO
peterseliedressing | parmezaan |
spekjes

EXTRA’S
HUISGEMARINEERDE OLIJVEN
3 euro
BROOD MET TRUFFELDIP
3,50 euro
PASTA AGLIO OLIO
3,50 euro
FRIET MET MAYONAISE
3,50 euro
FRISSE SALADE
4 euro

STEAK TARTAAR
Amsterdamse ui | Parmezaanse kaas |
truffelmayonaise
ZALMTARTAAR
zalmeitjes | verse kruiden | avocado panna cotta

SHARED DINING

OOSTERS PLATEAU
Oosters gemarineerd vlees | sushi |
sashimi | yakitori | scampi tempura |
krokante kip
25 euro p.p.
PLATEAU KOK VERHOEVEN
combinatie van warme en koude
visgerechten
25 euro p.p.

PATA NEGRA
pesto | pijnboompitten | mozzarella |
tomaat
14,50 euro
TOSTI HAM & KAAS
ketchup | salade
5 euro

Lunchspecials

CAPRESE (vega)
mozarella | basilicum | tomaat
NOORDZEE KRABCOCKTAIL
cocktailsaus | kropsla
KABELJAUW
schaaldierenrisotto | kreeftenjus
TOMATENRAVIOLI (vega)
parmezaansaus | krokant van tomaat
PASTA FRUTTI DI MARE
tagliatelle | schelpdieren
KIBBELING
remouladesaus

SOEP

TOMATENSOEP
gehaktballetjes | lente-ui
6,50 euro
BISQUE
rivierkreeft | kreeftenschuim
10,50 euro

RUNDERHAASPUNTJES
soja | cashewnoten
TRUFFELRISOTTO (vega)
parmezaan | truffeljus
SCAMPI TEMPURA
zeewiersalade | wasabimayonaise

DESSERT

7,50 euro per dessert
DEENSE DROOMTAART
kokos | basterdsuiker | kokos-limoen ijs
CRÈME BRÛLÉE MET RUBY CHOCOLADE
amandel | pittige mango compôte | vanille ijs
NOUGATINEPARFAIT
gekarameliseerde appel | Italiaans schuim
KAASPLANKJE
drie kazen | appelstroop

KOFFIE COMPLEET
koffie of thee naar keuze met
huisgemaakte friandises
5,50 euro

