- PLANKEN -

Broodplank
Huisboter | tapenade | dippers | chips | zuur
8,50
Charcuterie
Ambachtelijke vleeswaren en worst | brood | dippers | olijven | zuur
19,50
Charcuterie en kaas
Ambachtelijke vleeswaren en worst | brood | dippers | olijven | zuur | selectie kazen
25,50
Green market “gezonde keuze”
Crudité | brood | dippers | peppadews | uienringen | noten | olijven
19,50
Japanplank
Sashimi van zalm en tataki van tonijn | steak tartaar | panko garnaal
yakitorispies | gember | wakame | wasabi | soja | furikake
26,50
Plank van de
Wisselende plankspecial
DAGPRIJS

- SOEPEN Courgette-basilicum
Amandelschaafsel | olie van tomaat
7,75
Gepofte trostomaat
Bruschetta
7,75
Soep special!
Aanrader van de chef
DAGPRIJS
Heeft u een allergie? Onze medewerkers geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

- VOOR GERECHTEN

Carpaccio
Black Angus rund | pijnboompitten | Parmezaan | olijven
Worcestershire- of basilicummayonaise
15,95
Steak tartaar
“Gevroren” eidooier | toast | wakamemayonaise | cornichons | kappertjes
15,50
Sweet and spicy beef
Ossenhaas | mirin glaze | gerookte sesam | groentechips | bosui
14,50
Gegratineerde oesters
Fine de Claire
per stuk 3,50 | 1/2 dozijn 18,50
Poke bowl
Sushirijst | sashimi van zalm | tataki van tonijn | komkommer | ingelegde rode ui
edamame | wakame | radijs | ananas | zoetzure gele wortel
14,75
Coquilles en tonijn
Tataki van tonijn | gebakken coquille | couscous | limoenmayonaise
parels van soja
17,50
Gegrilde aubergine
Couscous van bloemkool | kikkererwten | kerriesaus
12,50

BUTCHERS

MEAT MARKET
FROM THE GRILL

Butcher choice
DAGPRIJS

Tournedos

Gesneden uit de haas, het mooiste stuk van het rund.

180gr. | 34,50
T-bone steak

Steak van de dunne lende en ossenhaas. Versneden aan het bot wat de t-bone zijn kenmerkende uiterlijk geeft.

500gr. | 54,50
Kalfsribeye

Prachtig gemarmerde steak gesneden uit de rib van het kalf.

200gr. | 28,50
Argentijnse biefstuk

Premium biefstuk van Argentijns rund.

220gr. | 26,50

SAUS KEUZE

Rode portsaus | truffeljus | tijmjus | morillesaus | pepersaus
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten (uitgezonderd rijst- en pastagerechten).

- HOOFD GERECHTEN

Saté ajam
Kippendij | saffraanrijst | rode peper | atjar | sambal goreng | pindasaus
19,95
Duo van lam
Lamsfilet en lamsrack | tijmsaus | groene asperge
crème van bloemkool | krokant van aardappel
29,50
Gegrilde kip “Oma’s wijze”
Piepkuiken | gemarineerd in knoflook en kruiden | in zijn geheel gegaard en geserveerd
24,50
Spareribs “The best in town”
BBQ lak | bosui | sesam | koolsalade | maiskolf | aioli
24,95
Ravioloni
Gevuld met bospaddenstoelen en truffel | king boleet | edamame | krokant van aardappel
17,50
Rendang van jackfruit
Rijst | koolsalade | kroepoek | crumble van sesam en panko
17,50
Avocado & maisburger
Sla | tomaat | augurk | Cheddar | pico de gallo | uienringen
14,50
Heeft u een allergie? Onze medewerkers geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten (uitgezonderd rijst- en pastagerechten).

- HOOFD GERECHTEN

Catch of the day
DAGPRIJS

Zalmfilet
Pico de gallo | tagliatelle | groene asperges
24,95

Kabeljauwfilet
Truffelaardappel | edamame | hollandaisesaus | zoete aardappel
23,95
Viscurry
Naanbrood | rijst | gepofte tomaat | koriander | gebrande limoen
23,50
Gamba & coquille
Groene asperge | crème van knolselderij | zeekraal | granaatappelpitten
29,50

- BIJGERECHTEN Dirty fries
6,50
Gemengde salade
3,75
Warme groenten
4,95
Heeft u een allergie? Onze medewerkers geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten (uitgezonderd rijst- en pastagerechten).

- DRIES EN KIDS

Pannenkoekjes
Stroop | poedersuiker | fruit
9,95
Kipnuggets
Friet | mayonaise | ketchup | kroepoek
9,95
Fish en Chips
Kibbeling van kabeljauw | friet | komkommer | mayonaise | appelmoes
12,50
Spareribs
Friet | mayonaise | appelmoes
13,95
Kinderijsje
Marshmallow-ijs | vers fruit | slagroom | oubliehoorn
4,50
Heeft u een allergie? Onze medewerkers geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

AFTER DINNER

Chocodroom
Taartje van witte en pure chocolademousse | ganache | ananassalsa
krokante framboos
9,75
Tartelette van citrusfruit
Mousse van citrusfruit | merengue | bloedsinaasappelijs | gel van mandarijn
9,75
Tiramisu van bokkenpootjes
Sorbetijs van rode grapefruit | krokante framboos | yoghurt sorbetijs
chocoladebacon
9,75
Omgekeerde Dame Blanche
Double dark chocolade sorbetijs | vanillesaus | kletskop
9,75
Kaas
Kaasassortiment bestaande uit een witschimmel-, roodbacterie-, half harde- en
blauwschimmelkaas met bijpassende garnituur
14,95
Grand dessert (per 2 personen)
Selectie van diverse zoetigheden
19,50
Heeft u een allergie? Onze medewerkers geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

