


Dry aged - Ocean premium grain fed beef New Zealand
Dry-aged rib-eye 250 gr  28 
Dry-aged entrecôté 200 gr 21
Tournedos 180 gr  26
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met seizoen groenten & friet
U heeft keuze uit rodewijnsaus, pepersaus, gebakken paddenstoelen, of kruidenboter

Visgereghten
Gebakken winterkabeljauwfilet, aardappelpuree,
wintergroenten & mosterd beurre blanc    19
Zeeduivelfilet, kikkererwten, paksoi, chorizo & jus van tomaat    21
Rode mul, venkelmousseline, sugarsnaps & saffraansaus    17

Vegetarische gereghten
Ravioli, ricotta met spinazie, romige paddenstoelensaus, tomaat & salade 15
Vegetarische lasagne, gegrilde paprika, courgette, aubergine,
Parmezaanse kaas en tomatenbasilicumsaus & salade  15

Supplementen
Salade 2
Friet 2
Groente 3
Brood 3

Voorgereghten
Gebraden kalfsmuis, hummus, ansjovis, kappertjes & zwarte olijven  11
Gemarineerde eendenborstfilet, zoete aardappel, cranberry & kruidensla  11
Carpaccio, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas, rode ui,
uitgebakken spek & pestodressing of truffelmayonaise 11 
Ceviche van makreel, witlofsalade & sinaasappeldressing 10 
Gebakken coquilles, pastinaak puree, rode biet & rucola 12
Zalmsashimi, sushirijst, wakame salade, yuzumayonaise, soja & radijs 11
Warme geitenkaas in bladerdeeg, rozijnen, dadels & een frisse salade  9
Carpaccio van rode biet, walnoot, wakame salade & wasabimayonaise  9
Klassieke Franse uiensoep gegratineerd met Gruyère kaas 6

Vleesgereghten
Black Angus rumpsteak van het Amerikaanse rund ,
verse frites, rode wijnsaus & frisse salade  15
Gestoofd konijnenbout, zuurkoolstampotje, spekjes & eigen jus 18
8 uur gestoofde short rib, gepofte knoflook-aardappelpuree,
geroosterde wintergroenten & eigen jus  19
Proeverij van vlees, 4 verschillende soorten vlees om te delen.
(200 gram p.p. vanaf 3 personen)  p.p     22
Krokant gebakken buikspek, pastinaakpuree, spruitjes & calvadosjus 19
Black Angus hamburger, brioche bol, cheddarkaas, tomaat, rode ui,
BBQ saus & frites  15
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek, frites & licht pittige satésaus 15
Gemarineerde spareribs uit de oven, zoet of pittig, frites & salade 17 Heeft u een allergie of dieet, laat het ons weten. 

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en geven u de kaart met allergenen.


