Voorgerechten
Aspergesoep
Romige aspergesoep met asperges en peterselie
Gerookte zalm
Op getoast brioche, gepocheerd hennen eitje, kleine salade
en Hollandaise saus

€ 6,75

€ 13,50

Chefsmenu
Voorgerecht van ons menu buiten de kaart om

€ 12,00

Sushi Bowl
Gevuld met tonijn, zalm, avocado, sushi rijst, wakamé,
gemarineerde gember, wasabi en soja saus

€ 14,50

Carpaccio van ossenhaas
Met rucola, pijnboompitjes, gedroogde tomaatjes, Parmezaan
en basilicum mayonaise

€ 12,75

Surf & Turf
Steak tartaar van diamanthaas, gefrituurde gamba’s,
zoetzure kleine groenten en piccalilly

€ 14,50

Salades
Salade Feta (vegetarisch)
medium € 12,50 / large € 19,50
Gemengde salade waarin feta, watermeloen, appel,
walnoten, rode ui, mint en balsamico vinaigrette
Caesar Salad
medium € 12,50 / large € 19,50
Romeinse salade met gerookte kip, bacon, parmezaan,
croutons, gepocheerd scharrelei, en ansjovis mayonaise
Salade Niçoise
medium € 15,50 / large € 24,50
Salade met kropsla, gegrilde tonijn, boontjes, olijven,
rode ui, gepocheerd scharrelei en basilicum crème

Heeft u een allergie laat het ons weten

Hoofdgerechten
Zeebaars
Op z’n huid gebakken, romige parelgort met zeekraal,
venkel en tomaten antiboise

€ 24,00

Zeetong (500 gram)
In z’n geheel in de boter gebakken geserveerd met een
Caesar salad, frites en remoulade

€ 37,50

Chefsmenu
Hoofdgerecht van ons menu buiten de kaart om

€ 18,50

Asperges (kan ook vegetarisch)
Hollandse asperges met boerenham, scharrel ei, krieltjes,
peterselie en boterjus

€ 21,50

Tournedos
Van de ossenhaas met seizoengroenten, aardappel terrine
en saus van eekhoorntjesbrood

€ 26,50

Hamburger TKB (kan ook vegetarisch)
100 % rundvlees van de grill, brioche bol, tomaat, augurk,
knapperige sla, bacon, cheddar, frites en mayonaise

€ 17,50

Diversen
Chefs menu

3 gangen menu

€ 35,00

4 gangen menu

Extra trek !

Plankje brood met smaakmakers
Schaaltje frites met huisgemaakte mayonaise
Schaaltje met seizoengroenten
Schaaltje gemengde salade

€ 45,00
€
€
€
€

5,50
3,50
4,50
3,50

Heeft u een allergie laat het ons weten

Kaas en desserts
Kaas
Plateau met Europese kazen, ook uit ons groene hart,
geserveerd met noten-vijgen-brood en appelstroop

€ 14,50

Dame Blanche
Vanille roomijs met slagroom en warme chocolade saus

€ 8,00

Rood fruit
Gemarineerd met crème de cassis, waarbij hangop ,
frambozen sorbet en appelchips

€ 8,75

Cheese cake
Van oreo koekjes, met mousse van witte chocolade, verse
mango en mango sorbet

€ 9,50

Chefs nagerecht
Nagerecht van ons menu buiten de kaart om

€ 8,00

Special Coffees
Italian Coffee
met Amaretto di Saronno

€ 6,95

Spanisch Coffee
met Tia Maria of Likeur 43

€ 6,95

Irish Coffee
met Jameson Ierse whisky

€ 6,95

French Coffee
met Grand Marnier

€ 6,95

Heeft u een allergie laat het ons weten

