DINER

Van 17.30 uur tot 21.00 uur

Chefs keuze

3-gangen surprise
4-gangen surprise
5-gangen surprise

€ 38,50
€ 46,00
€ 52,00
APERITIEF BITES! ZIE BORD

VOOR
Verse open gekraakte oesters op ijs met passend
garnituur, per stuk

€ 3,00

Thaise soep van kokos en sereh met gebakken gamba’s

€ 9,50

Carpaccio van rund met truffelmayonaise / tomatensalsa /
pijnboompitten / spekjes / Parmezaanse kaas

€ 13,00

Gerookte runderhaas / bloemkool bereidingen /
bladerdeeg / tabouleh salade
*ook als vegetarisch gerecht te bestellen

€ 13,50

Bereidingen van sushi met zalm / tonijn / paksoi /
soja en wasabi crème

€ 16,00

Lasagna/ rundermuis / Pata Negra / eendenlever /
zoetzure groenten / truffelmayonaise

€ 17,50

Gebakken coquille St. Jacques / crème artisjok / zeekraal /
amandelschaafsel / octopus / eringii paddenstoel / saus vierge € 17,50

HOOFD
Steak Applaus met gebakken champignons / ui /
Oosterse saus / frieten

€ 20,00

Gebakken gamba’s / linguini pasta / spinazie /
paddenstoelen / saus paprika piment d’espelette

€ 21,50

Catch of the day / risotto

€ 22,50

Kalfs ribeye / Polenta / maïskoekjes / kool spek rol /
compote ui balsamico

€ 23,50

GRAIN FED BEEF CLARE VALLEY AUSTRALIA
Deze gerechten worden geserveerd met friet, seizoens groenten
en saus naar keuze uit; Béarnaise, Sjalot of Peperroom.
Entrecote Lady steak + 150 gram
Ossenhaas Lady steak +150 gram
Grain fed Entrecote. + 200 gram
Grain fed Ossenhaas + 200 gram

€ 20,95
€ 25,95
€ 25,95
€ 29,95

EXTRA
Dikke frieten met huisgemaakte mayonaise
Groenten van de markt

€ 3,75
€ 3,75

Natuurlijk maken wij ook met alle plezier een vegetarisch gerecht voor u
Aangezien wij met dagverse producten werken kan het voorkomen
dat een gerecht tijdelijk niet voorradig is.

NA
Vanille crème brûlée met vanille-ijs

€ 8,00

Bavarois kokos / mango mousse / witte chocolade /
passievruchten sorbet

€ 9,00

Red velvet cake / sinaasappel / parfait likeur 43 /
pana cotta chocolade / merinque

€ 9,00

Surprise dessert

€ 9,00

Kaas van de wagen met passend garnituur

€ 12,50

Heeft u een dieetwens of een allergie voor bepaalde allergenen?
Laat het ons gerust even weten!

