Voorgerechten Classics
ZALM

Gemarineerd met rode biet, salade van bietjes, € 12,50
appel en hangop van limoen

OSSENHAAS

Carpaccio van ossenhaas met rucola,
€ 12,75
pijnboompitjes, gedroogde tomaatjes, parmezaan
en basilicum mayonaise

STEAK TARTAAR

Van diamanthaas met gepocheerd henne ei,
cornichons en chips van schorseneren

€ 14,00

Voorgerechten Trends
TOM KHA KOENG Thaise kokossoep (vegetarisch)
Thaise kokossoep met gestoomde gamba’s

€ 7,50
€ 10,75

MENU

Voorgerecht van ons maandmenu

€ 11,50

SUSHI BOWL

Tonijn, zalm en sushi rijst, met wakame
gemarineerde gember, wasabi en soja saus

€ 14,00

Salades
GEITENKAAS
Vegetarisch

CAESAR SALAD

medium / large
Salade – geitenkaas – dadels – appel
walnoten – honing - mosterd

€ 12,50 / € 16,75

Kippendijen - ansjovis - bacon - parmezaan€ 12,50 / € 16,75
gepocheerd scharrelei

SALADE NICOISE Verse tonijn - boontjes - olijven -rode ui –
gepocheerd scharrelei - basilicum crème

€ 14,50 / € 19,50

Heeft u een allergie laat het ons weten

Hoofdgerechten Classics
ZEETONG

In z’n geheel in de boter gebakken
met frites, “Caesar salad” en remoulade

€ 35,00

TOURNEDOS

Van de ossenhaas, herfstgroenten, gegrilde
rozeval aardappeltjes en saus van cêpes

€ 26,50

SPARE RIBS

Varkensrib uit de oven, afgelakt met oosterse
saus waarbij frites en groene salade

€ 19,75

KALF

Kalfslever met zoet zure rode kool, ui, spek,
hete bliksem en Calvados saus

€ 22,75

500 gram

Hoofdgerechten Trends
KABELJAUW

Op z’n huid gebakken, kruidenrisotto, gestoofde € 24,50
spitskool en saus met Zaanse mosterd en dragon

MENU

Hoofdgerecht van ons maandmenu

PARELHOEN

Zacht gegaard en krokant gebakken, pasteitje € 22,75
van de bout en romige gevogelte saus

RAVIOLI

Met boschampignons, pompoen, pastinaak,
walnoot en saus van gorgonzola

€ 19,75

MENU

3 gangen menu

€ 42,50

Extra trek !

Al onze gerechten worden geserveerd met passend garnituur,
onderstaande gerechten kunt u bijbestellen.

Vegetarisch

€ 18,50

Diversen
€ 32,50

4 gangen menu

Plankje brood met boeren boter en tapanade
Schaaltje frites met huisgemaakte mayonaise
Schaaltje met seizoengroenten
Schaaltje gemengde salade

€
€
€
€

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

Heeft u een allergie laat het ons weten

Kaas en desserts
Kaasplankje

3 st. € 9,75
4 st. € 12,00
5 st. € 14,75
met diverse kazen, noten-vijgenbrood en
appelstroop

Classics
Dame Blanche

Vanille roomijs met slagroom en warme
chocolade saus

“Tarte tatin”

Op z’n kop gebakken appeltaart,

€ 7,75

€ 8,75
karamelsaus en ijs van walnoten en ahornsiroop

Trends
Passie &
Chocolade

Taartje van passievrucht en brownie,
€ 9,50
mousse van chocolade en basilicum roomijs

Cheese Cake

Van oreo koekjes met verse mango,
mango sorbet en merenque

Surprise

Dagelijks wisselend dessert van ons menu € 7,75

€ 8,75

Speciale Coffee’s
Italian Coffee

met Amaretto di Saronno

€ 6,95

Spanish 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

