
Welkom bij



Proeverij, groots genieten van kleine gereghtjes
Hier vindt u een keur aan kleine gereghtjes. De proeverij is alleen per tafel te bestellen. Per ronde kunt u twee gereghtjes bestellen. 
Bij het uithalen van uw bordjes, vragen wij u naar de volgende keuze. Het aantal rondes is aan u. Proeverij 28 1/2 p.p.
Proeverij Lite. 17 1/2 p.p. Hierbij kunt u keuze maken uit 2 koude en 2 warme gereghtjes. 
Als blijkt dat u toch meer van deze over heerlijkheden wilt proeven, dan kunnen u en uw tafelgenoten doorgaan in de proeverij. 
De gereghtjes (koude en warme) kunnen tot 21.30 uur besteld worden. De  afsluitende proeverij is tot 22.00 uur te bestellen.

Koud
Carpaccio, pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise
Salade pata negra, zontomaatjes, olijven & rozemarijncrostini’s
Klassieke steak tartaar met kruidensla
Duke of Berkshire notenham, salade, asperge & gekookt ei
Polderbokpaté, rucola, peer & vijgencompote
Salade gerookte zalm, rode ui, tomaat & ranchdressing
Tonijntartaar, avocado, sojacitrusdressing & gefrituurde uitjes
Salade avocado, tomaat, paprika, koriander & limoen
Tomatensalade, blauwe kaas, rode ui, balsamico vinaigrette
Geroosterde rode paprikasoep, mediterrane kruiden & gefrituurde basilicum

Warm
Gegrilde Ocean beef brisket, mangochutney, knoflook croutons & BBQ saus
Ossenhaaspuntjes, champignons, ui & rode wijnsaus
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek & licht pittige pindasaus
Dry-aged Limousin entrecote, seizoensgroenten & pepersaus
Gemarineerde spareribs met marinade van honing, ketjap & limoen
U.S.A. rumpsteak, gebakken groenten & rode wijnsaus 
Langzaam gegaard buikspek, BBQ saus & gefrituurde uitjes 
Dry-aged rib-eye van het Hollands weiderund, gegratineerde blauwe kaas & jus
Gemarineerde kippendijen, ananas, koriander & chili
Garnalenkroketjes & tomatenmayonaise 
Gebakken zeebaarsfilet, limoen-knoflookolie & tomaat
Inktvisringen & tartaarsaus
Tonijnfilet, tomatenantiboise & sesamzaadjes
Gevulde courgette, tomaat, knoflook, ui, paprika, champignons & geraspte kaas
Geitenkaas in bladerdeeg, dadels, rozijnen & honing
Truffelkroketjes & cocktailsaus

Allergie
Heeft u een allergie of dieet laat het ons weten


