Bij het aperitief

Brood met roomboter, tuinkruidendip en knoflookspread
Krokante kalfswang en bieterballen (rode biet) met limoenmayonaise

450
(4)

8

00

Charcuterie van hamsoorten en gefrituurde olijven

1050

Het “ I want it all menu ”

4650

Keuzestress?? Wij ontzorgen de hele tafel met 5 tongstrelende gangen
die we uitsluitend per tafel serveren, de gerechten zijn in hoeveelheid
goed en op elkaar afgepast.

Wijnarrangement

3 glazen 18,50 – 4 glazen 24,50 – 5 glazen 30,00

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Gevulde puntpaprika met spinazie couscous Parmegiano en lauwwarme antiboise

2250

Gebakken lamshaasjes in eigen jus met steranijs en rozemarijn

2500

Gegrilde Tournedos van ossenhaas (150 gr.) met jus van harissa en gepofte knoflook

2750

Iberico solomio met gestoofde procureur en massaman currysaus

2500

Op de huid gebakken zeebaars met lauwwarme dressing van tomaat en kappertjes

2500

Gebakken kabeljauw met chips van Parmaham en Tandoorisaus

2500

In de roomboter gebakken Noordzeetong

Lauwwarme geitenkaas met pastinaak, gerookte amandelen en balsamico reductie

1450

Gerookte zalm met zwarte sesam kletskop, furrikaki en limoenmayonaise

14

Carpaccio van gerookt Hollands weide rund met Oude Beemster en eigen pesto

dagprijs

Specials voor erbij

Gebakken gnocchi met basilicum en olijfolie

450

14

50

Huisgemaakte verse friet en truffelmayonaise

450

Rollade van boerderijkip met roasted mais, jalapeño en crème van zwarte knoflook

14

50

Couscous salade met Romeinse sla, pomodori en groene kruidensaus

450

Terrine van Atlantische tongfilet, forel, wakame en Harissadressing

1450

Soepen

Romige veloutésoep met asperges en krokante pancetta (kan ook vegetarisch)
Met zeevissoorten rijkelijk gevulde vissoep met bosuitjes

Warme voorgerechten

50

850
1250

Wijngaardslakken op pasta met knoflookboter en lenteui

1450

Gebakken eendenlever op Serranoham met lardo en mangochutney

1650

Heeft U een eetallergie meld het ons !

Informeer vrijblijvend naar onze “feest” Faciliteiten

Nagerechten

Cheesecake van crème fraîche en twix met abrikozencompote en ijs van passievrucht

950

Bavaroise van mango met cremeux van witte chocolade met limoensorbetijs

950

Gebakken aardbeien met balsamico, mousse van mascarpone en roomijs

950

Kaas-assorti van geselecteerde kazen met vijgenchutney

1350

Houdt U van Culinair koken informeer naar het lidmaatschap van onze
kookclub Cuisine Culinaire Kennemerland.

