
MENU DU CHEF € 39.95 p.p NU  € 30,00 p.p. 

Bij alle kortings aanbiedingen geldt de menuprijs van € 39,95 

 

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 

OF: 

Salade met gerookte  kip borstfilet 

Mango en mangodressing 

OF: 

Salade met gebakken sardinefilets, 

Knoflookdressing, ui, ,olijfjes 

 

HOOFDGERECHTEN: (los € 22,00) 

 

Gebakken verse Dorade filet op oosterse wijze 

Met sojadressing  

OF: 

Gebakken Kogelbiefstuk (rund) met  

Stroganoffsaus, groenten, aardappelgratin 

OF: 

Gebakken kalfslever met spek en uien 

Aardappelpuree 

OF: 

Gestoofd sukadelapje in eigen jus 

Snijbonen stamppot 

OF: 

Kip saté Royales met nasi goreng  

OF: 

Mals Lamssbiefstukje me rode wijn-knoflooksaus 

OF: 

Stoofpotje van lamsclees ,met dragon en bladerdeeg 

 

DESSERT (los € 5,50) 

Zie onze dessertkaart voor desserts 

 

 



 

 

 

A LA CARTE 

EXTRA GERECHTEN: 

 

Lekker vooraf en tijdens 

Mandje stokbrood met tapenades € 4,90 (  2 pers.) 

(groot 4 pers. € 7,35) 

 

VOORGERECHTEN: 

(koud) Verse Zeeuwse zomer oesters per 3 stuks   € 12,50 

(speciale zomer kweek– niet melkachtig) 

 

(koud) Carpaccio van rund met grana pardano kaas  € 14.50 

Pesto dressing, pijnboompitjes 

Eventueel extra verse eendenlever krullen, Toeslag  € 6,00 

 

(warm) sla-blaadje met roergebakken Pekingeend  € 14,50 

En verse eendenlever 

 

 

HOOFDGERECHTEN:  

 

Gebakken verse tonijnfilet op oosterse wijze € 24,50 

Met sojadressing 

 

Tournedos Rossini     € 24,50 

Biefstuk van ossenhaas,maderasaus en eendenlever pate 

Groenten, aardappelgratin 

 

Krokant gebakken kalfszwezerik met calvadossaus € 26,50 

en gebakken appel, groenten aardappel puree 

 

TUSSENGERECHT: 

 

Buitenlandse kaas      € 6.50  

3 soorten 

Grote portie      € 11,50 

 

  



 

 

Desserts: 

Alle desserts  € 5,50 

Bij menu du chef is dessert inbegrepen. 

 

Zelf gemaakte “Tarte Tatin”, kaneelijs 

(fanse omgekeerde appeltaart met karamel) 

OF: 

Verse Hollandse aardbeien Romanoff 

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

OF: 

Red velvet cake 

Amerikaanse rode cake  

met chocolade crème 

 

 

Buitenlandse kaas      € 6.50  

3 soorten 

Grote portie      € 11,50 

 

 

 

 


