MENU OMNIVOOR

MENU HERBIVOOR

gepofte aardappel, crème fraîche, bieslook
luchtige gemberbier, kers, kippenlever
tartaar, piccalilly, eidooier

gepofte aardappel, crème fraîche, bieslook
zeewier meringue, zeewier compote, komkommer
gerookte rode biet, rode ui, ponzu, citroentijm

---

---

gerookte makreel, zure appel, karnemelk, mierikswortel, koriander

tomaat, ceviche vinaigrette, quinoa, belperknolle

knolselderij uit zoutkorst, yoghurt, citrus

knolselderij uit zoutkorst, yoghurt, citrus

rode mul, komkommer, XO saus *

ratatouille, gepofte knoflook vinaigrette *

noordzee tong, dashi boter, bloemkool, cantharellen *

koolrabi risotto, pesto, hazelnoot, grapefruit *

varkenswang, pompoen bereidingen, gele biet

artisjok "barigoule”, Parmezaan, gevulde “krieltjes”, romesco

nootjesboter, citrus, kletskop

nootjesboter, citrus, kletskop

passievrucht, koffie, chocolade

passievrucht, koffie, chocolade

Menu omnivoor 105 €
met wijnen 160 €

Menu herbivoor 100 €
met wijnen 155 €

We kunnen u ook een verkorte versie van het menu aanbieden voor 85 €,
met wijnen 125 €, de gerechten met een sterretje komen in dit geval te
vervallen.

We kunnen u ook een verkorte versie van het menu aanbieden voor 80 €,
met wijnen 120 €, de gerechten met een sterretje komen in dit geval te
vervallen.

extra gang selectie kazen 16 €

extra gang selectie kazen 16 €

Voor wijzigingen/aanpassingen in het menu wordt een toeslag berekend.
Wij gaan ervan uit dat u alle tijd heeft om bij ons de maaltijd te nuttigen. Mocht u toch op een
bepaald tijdstip willen vertrekken, laat het ons dan weten, dan houden we hier uiteraard
rekening mee. Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot een van onze medewerkers
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