
Voorgerechten

Langzaam gegaarde tamme eend   
gelakt met sinaasappel en sumac | granaatappel |
marshmallow van bospeen

Geschroeide albacore tonijn  
duindoornbes | pompoen | dimsum | 
bouillon van schaaldieren en zwarte theebouillon van schaaldieren en zwarte thee

Hoofdgerechten  

Black Angus grain fed rib eye
gebakken kalfswang | in rode port gepocheerde meiknol | 
jus met gerookte sjalot

Kabeljauw rugfilet
gestoofde pulpo | parelgort | gegrilde watermeloen | 
beurre blanc van tomaatbeurre blanc van tomaat

Nagerechten

Pure chocolade ganache
gezouten karamel | spongecake | hazelnoot roomijs 

Kazen                 
biologische kazen met bijpassend garnituur
supplement kaas 3,50     
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 3-Gangen 
42,50 



Voorgerechten

Langzaam gegaarde tamme eend   
gelakt met sinaasappel en sumac | granaatappel |
marshmallow van bospeen

Geschroeide albacore tonijn  
duindoornbes | pompoen | dimsum | 
bouillon van schaaldieren en zwarte theebouillon van schaaldieren en zwarte thee

    

Tussengerecht 

Gebraiseerde knolselderij 
(vegetarisch) 

gerookte eidooier | zuring | cashewnoot |
ingekookte groentejus met morille en appelcider

HHoofdgerechten  

Black Angus grain fed rib eye
gebakken kalfswang | in rode port gepocheerde meiknol | 
jus met gerookte sjalot

Kabeljauw rugfilet
gestoofde pulpo | parelgort | gegrilde watermeloen | 
beurre blanc van tomaat

NNagerechten

Pure chocolade ganache
gezouten karamel | spongecake | hazelnoot roomijs 

Kazen                 
biologische kazen met bijpassend garnituur
supplement kaas 3,50     
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 4-Gangen 
52,50 



Voorgerechten

Langzaam gegaarde tamme eend   
gelakt met sinaasappel en sumac | granaatappel |
marshmallow van bospeen

Geschroeide albacore tonijn  
duindoornbes | pompoen | dimsum | 
bouillon van schaaldieren en zwarte theebouillon van schaaldieren en zwarte thee

   

Soep 

Soep van linzen en gele curry        
en flûte | Thaise basilicum 
   
    

TTussengerecht 

Gebraiseerde knolselderij 
(vegetarisch) 

gerookte eidooier | zuring | cashewnoot |
ingekookte groentejus met morille en appelcider

Hoofdgerechten  

Black Angus grain fed rib eye
gebakgebakken kalfswang | in rode port gepocheerde meiknol | 
jus met gerookte sjalot

Kabeljauw rugfilet
gestoofde pulpo | parelgort | gegrilde watermeloen | 
beurre blanc van tomaat

Nagerechten

Pure chocolade ganache
gezouten karamel | spongecagezouten karamel | spongecake | hazelnoot roomijs 

Kazen                 
biologische kazen met bijpassend garnituur
supplement kaas 3,50     
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 5-Gangen 
59,50 


