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Warm en luchtig desembrood

6.5

Zwarte knoflookboter | kruiden roomkaas

Carpaccio van het Vechtdalrund
Bieslookpesto | mozzarella | brioche croutons

Rouleau van ham en monchou

T

12.5
Heeft u speciale wensen, verwachtingen, een dieet of

13.0

allergie? Dan horen wij dit graag van u!

Asperge | gepofte wilde rijst | kwartel ei | vadouvan
					

Tataki van tonijn

13.0

Warm gerookte meerval

12.5

Wafel van aardappel en spinazie

11.0

Edamame | limoen | rettich | quinoa

Granny Smith | dille | zeekraal | sugersnap

Mecorino | yoghurt | sesam

Belevingsmenu
Laat u meenemen door onze keukenbrigade op een
culinaire ontdekkingsreis. Wij serveren u 3, 4 of 5
gerechten als verrassing!

3 gangen belevingsmenu 39.0
4 gangen belevingsmenu 49.0
5 gangen belevingsmenu 59.0

Hoofdgerechten

28.5
Robuuste steak				
Runderbavette met knoflookjus

26.0
Kalfssukade 				
24 uur gestoofd met eigen roomjus
		

Iberico ribfingers

27.0

Kabeljauw loin

27.0

Ragout van
kastanjechampignons

25.0

Met whisky BBQ saus
		

Met citrus kerrie beurre blanc

Gegratineerd met Brie de Meaux en crunch
van pinda

Alle hoofdgerechten van onze à la carte kaart
worden geserveerd met onze Robuuste friet,
mayonaise, frisse salade en warme groente.

Extra gang kaasplateau? + 10.0
Een broodje met smeersels vooraf is bij de beleving inclusief.

All-in arrangement belevingsmenu
- Wij serveren bij alle gerechten een bijpassende wijn of
speciaal bier welke zorgvuldig voor u zijn geselecteerd.
- Tafelwater
- Koffie of thee

3 gangen all-in belevingsmenu 63.0
4 gangen all-in belevingsmenu 75.0
5 gangen all-in belevingsmenu 90.0
Extra kaasplateau? + 15.0
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Nagerechten
Choco dome

Parfait van vanille | chocolademousse

9.0

pindacrumble | karamelschuim

Yoghurt en ananas			

9.0

Yoghurt hangop | yoghurtijs | gemarineerde ananas
ananas gel

Kaas

5 Nederlandse kazen | getoast brioche brood
compote

12.5

