Voorgerechten
Geserveerd met stokbrood & roomboter

Tataki van biefstuk, krokante knoflook en oosterse dressing 13.5
Gyoza; Japanse dumplings kip, Japanse mayonaise, Unagi saus 12
Gravad lax; gemarineerde zalm met dille,
knoflookbrood en limoenmayonaise 14
Geroosterde gamba’s met Oosterse saus 14.5
Romige witlofsoep met pikante gorgonazola 8.5 V
Salade met gerookte eendenborst, paté van eend,
vijg en frambozenvinaigrette 14
Carpaccio van ossenhaas met truffelsaus, spek,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas 14
Salade met gegratineerde geitenkaas, gegrild spek,
walnoot en honingdressing 13.5 V : 12.5
Sashimi van tonijn, parelcouscous, gember, soja en wasabi 15
Stellendamse garnaaltjes met cocktailsaus en citroen 15

Hoofdgerechten
Geserveerd met frietjes & mayonaise

Kabeljauwfilet met paddenstoelen, pastinaak en saus van cèpes* 25
* eekhoorntjesbrood

Zeebaars van de bakplaat, bulgur, gepofte tomaat en Antiboise* 24
* Warme dressing : olijfolie | tomaat | knoflook | kappertjes | olijf

Gebakken sliptong met rémoulade, peterselie en citroen 25
Zuid-Amerikaanse rib-eye steak met aïoli en barbequesaus 26
Wilde fazant, zuurkoolstamppotje, paddenstoelen en truffelsaus 26
Geconfijt eendenboutje, pruimen en aardappeltjes met dragon
1 eendenboutje 19.5 – 2 eendenboutjes 26

Hertenbiefstuk, wildsaus, pastinaak, paddenstoelen en stoofpeer 28
Pepersteak van ossenhaas, pastinaak en aardappelquiche 30
Truffelrisotto, paddenstoelen, tomaatjes en Parmezaanse kaas 19 V

Brasmenu
3 gangenmenu 39.5
4 gangenmenu 39.5 + supplement

Carpaccio met truffelsaus, spek en Parmezaanse kaas
of
Gravad lax met dille, knoflookbrood en limoenmayonaise
***
Geroosterde gamba’s met Oosterse saus + 9
Romige witlofsoep met pikante gorgonzola + 5
***
Wilde fazant, zuurkoolstamppotje, paddenstoelen en truffelsaus
of
Kabeljauwfilet met paddenstoelen, pastinaak en saus van cèpes
***
Dessert naar keuze

Nagerechten
Brownie met gezouten caramel en noten-roomijs 9
Appeltaartje met amandelspijs, roomijs en slagroom 9
Callebaut chocolademousse, vanillesaus en slagroom 9
Soesjes met vanille-roomijs, warme caramelsaus en slagroom 9
Kaasbordje met notenbrood van bakkerij van Helden 10
Geitenkaas | Trappistenkaas | Blauwschimmel | Oude kaas

Kleine wijzigingen voorbehouden

