Om te delen
PROSCIUTO DI SAN DANIËLLE
50 gram €8
100 gram €15
OESTERS
CREUSES ZEELAND TYPE 3
geserveerd met citroen en sjalot in azijn
per stuk €3,5
dozijn €37,5
GROENE OLIJVEN
per bakje €4
NOORDZEEKRAB
limoen / dragon / bisque
per 2 personen €20
BOQUERONES
sardines / knoflook / peterselie
6 stuks €7,5

Huiscocktail
BELLINI COCKTAIL 9
perzik / mousserende wijn
GENOELS ELDEREN 7,5
Rosé parel / Chardonnay & Pinot Noir / België
HIERBAS SOUR 11
hierbas de las dunas & limoen

MOCKTAIL 0.0%
SEEDLIP GROVE 42 CITRUS 10
SEEDLIP SPICE 49 AROMATIC 10

GIN & TONIC
GINMARE 10
rozemarijn / citroen
GERANIUM 10
basilicum / limoen
HENDRICKS 10
komkommer / rozenbloesem / zwarte peper
HAYMAN’S 9
gingerbeer / rode peper / limoen

Verrassingsmenu
4 GERECHTEN €43
voor / tussen / hoofd / zoet
5 GERECHTEN €50
voor / 2tussen / hoofd / zoet
kaas ipv zoet

€7

BEGELEIDENDE WIJNEN
per glas €7
slokje €4

Degustazione D’oro
De gouden proeverij
ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN
4 GERECHTEN €55
voor / tussen / hoofd / zoet
5 GERECHTEN €65
voor / 2tussen / hoofd / zoet
kaas ipv zoet

€7

BEGELEIDENDE WIJNEN
per glas €9
slokje €5

Voorgerechten
ARGENTIJNSE GARNAAL
pompoen / vadouvan / Tokio High
€18
1/2 ZEETONG
prei / venkel / salsa verde
€ 22
CARPACCIO
truffel / rucola / Parmezaanse kaas
€12
TOMATENSOEP
basilicum / rozemarijn / tijm
€8

OLIJF KLASSIEKERS
BISQUE
kreeftensoep / bieslook
€12
GARNALEN COCKTAIL
tomatenrellish / appel / limoen
€18
STEAK TARTAAR
sjalot / eidooier / Parmezaanse kaas
€18
GAMBA
meloen / kerrie / soja
€16

Hoofdgerechten
WILDZWIJN 25
biet / aceto balsamico / morilles
KWARTEL 25
little gem /tomaat / lavas
SNOEKBAARS 28
desem / artisjok / Lardo di Colonnato
NOORDZEETONG 37
verse frites
COURGETTE BLOEM 22
spinazie / tomaat / ricotta

IERSE RUNDERHAAS
TOURNEDOS GRATTINÉ
paddenstoelen / bieslook / Parmezaanse kaas
180gr €28
140gr €24
ROSSINI 37
Tournedos / ganzenlever / truffel / Madeira
RUNDERHAAS 28
rucola / Parmezaan / truffeljus
BEEF STROGANOFF
authentiek recept
180gr €28
140gr €24

Lunch specials
STEAK SANDWICH
Ierse runderhaas / mosterdmayonaise / tomatenrellish
€20
EGG’S BENEDICT
Gepocheerd ei / spinazie / asperge / Hollandaisse
€ 14
Met Prosciuto di San Danielle €18
Met gemarineerde zalm €18
SPRINGROLL GAMBA
glasnoedels / wakamé / wortel / sesam
€15

Nagerechten
CAFÉ GLACÉ €11
pure chocolade / mokka / citroen
LIMONCELLO €11
honing / citroen / basilicum
CRÈME BRÛLÉE €7
DAME BLANCHE €7

HARTIG
Kazen van Het Kaasattelier
KAASPLANK €15

