
Speciaal voor komend weekend:

Fijnproeversmenu 4 gangen € 42,50 p.p.

en
 

Menu du Chef 3 gangen € 30,00 p.p.

HET is nu HEERLIJK TOEVEN IN DE TUIN-TERRAS

vorig weekend was het heerlijk weer en behoorlijk druk!

Alles is Corona Proof en Veilig

Zowel binnen als buiten!

RESERVEREN IS VERPLICHT!

BIJ VOORKEUR 1 DAG TEVOREN!

telefonisch op  010-4185274

of via:

https://module.lafourchette.com/nl_NL/module/253397-0b8ca

 



Lekker vooraf Lekker vooraf en tijdens:
Mandje stokbrood met tapenades € 4,90

  (4 pers. € 7,35)

GOURMANDE MENU €  42,50  
( Wijzigingen voorbehouden)

finproeversmenu 4 gangen

vanaf 4 juni 2021 op=op

Vrijdag-Zaterdag-Zondag

VOORGERECHTEN: 

Verse Zeeuws oesters 3 stuks

rauw of gegraineerd met zwarte bonensaus 

OF:

Carpaccio van rund met grana pardano kaas

pesto dressing en verse eendenlever krul

HOOFDGERECHTEN:

Halve verse kreeft Thermidor

in heerlijke witte wijnsaus met kaas,

verse asperges

OF:

Gebakken biefstuk  van ossenhaas

maderasaus, eendenleverpate

groenten , aardappelgratin

 

TUSSENGERECHT

3 soorten buitenlandse kaas

***

DESSERT 

Red velvet taart met vanilleijs

 



Lekker vooraf Lekker vooraf en tijdens:
Mandje stokbrood met tapenades € 4,90

  (4 pers. € 7,35)

Menu du Chef €  39,95 NU € 30,00 p.p.! 
( Wijzigingen voorbehouden)

De Kortingsprijs van € 30,00 geldt niet voor acties als:

Rotterdampas, The Fork, Diningcity,Staatsloterij, Dinercheque,etc.

VOORGERECHTEN: (los € 12.50)

(NIEUWE) Zelfgemaakte Paté van kip en varkensvlees, 

met verse eendenlever en gewelde rozijntjes, cumberlandsaus 

OF:

Kastanje tomaatjes met buffelmozarella en

basilicum dressing

OF:

Blini met Noorse gerookte zalm,

sla en mierikswortelsaus

HOOFDGERECHTEN: (los € 22,00)

Gebakken Panga filet met gele curry, ananas en rijst  

Verse witte, Hollandse asperges met warm gerookte zalm,

Hollandaise saus en ei

OF:

Verse witte, Hollandse asperges met boerenham,

of gerookte Noorse zalm, Hollandaise saus en ei 

OF:

Gebakken Diamanthaas(lijkt op, ossenhaas)

met stroganoffsaus

groenten, aardappelgratin

DESSERT (los € 5,50)

Zelf gemaakt appeltaartje,kaneelijs, slagroom

OF:

Verse Hollandse aardbeien Romanoff

(vanilleijs en een saus van slagroom met rode port en creme de cassis)
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