wijn
mousserend
Italië - Veneto - Prosecco |
6,25 | 28
Licht, fris, fruitig en een klein
zoetje

rosé

diner

hoofd

Spanje - Ribera - Tempranillo |
4,5 | 20
Droog, sappig

3 gangen menu | 35

Saltimbocca | 22

Alle gerechten zijn ook los te bestellen

Frankrijk - Aix-en-Provence Grenache | 5 | 25
Zacht zwoel bosfruit, elegant,
droog, heel verfijnd, tikje
kruidig

voor

Van kalfsoester met serranoham,
salie, kruidenrisotto, caponata
en marsalasaus

wit
Spanje - Rueda - Verdejo | 5 |
24,5
Fris, perzik, tonen van anijs
Frankrijk - Côtes de Gascogne Colombard | 4,5 | 22,5
Stuivend, grassig, zacht droog,
sappige afdronk
Italië - Sicilia - Chardonnay | 5 |
25
Zacht en toch fris, citrus, mango,
geen hout

rood
Spanje - Ribera - Tempranillo
| 4,5 | 22,5
Rood fruit, kruidig
Italië - Sicilia - Syrah/Nerello
| 5 | 23,5
Soepel en zwoel, zwart fruit,
wat specerijen
Italië - Toscana - Sangiovese
| 25
Vrolijk en sappig, zwarte bes,
pruim, lekkere frisse afdronk

Italië - Venezie - Pinot Grigio |
25
Verleidelijk, ietsje kruidig, zacht
en rond

Duitsland - Baden Spätburgunder | 28
Lichte rode wijn met rode
kersen en ietsje aards in de
afdronk

Oostenrijk - Wachau - Grüner
Veltliner | 27
Rijpe peer, appel, iets peperig,
frisse afdronk

Frankrijk - Côtes du Rhône Grenache | 30
Krachtig, complex, pruimen,
kruidig, lange afdronk

Frankrijk - Mâcon Villages Chardonnay | 29,5
Klassieke stijl, mineraal, citrus,
boterig

Quinoa salade | 8,5
Met geitenkaas, puree
van gepofte knolselderij,
granny smith en groene
kruidensalade
Pompoen | 8,5
Geroosterd met tandorikruiden, kimchi, pompoenchutney
en wortel-citroen vinaigrette
Salade tonijn | 12,5
Venkel, witlof en grapefruit,
gezoete citroen en piccalilly
puree
Dorade filet | 11
Chermoula van aubergine,
pakketje van aubergine, aioli
en geroosterde puntpaprika
Pastrami van eendenborst |
12,5
Maispuree, gegrilde baby
mais, kruim van gedroogde
ham, kwartelei en popcorn
Bulgogi | 11
Paksoi, wortel, Aziatische
uiencompote en sesam tuille

extra
Heeft u een dieetwens of een
voedselallergie? Wij houden
hier graag rekening mee.

Frites | 3,5
Groene salade | 3

Parelhoenbout | 20
Gekonfijt met cassoulet van
witte bonen, chorizo en paddenstoelen, crème van zoete uien en
krokant spek

Heilbot | 21
Aardappelmousseline met saffraan en gepofte knoflook, gegrilde aubergine en trostomaat

Rog vleugel | 21
Op de huid gebakken,
tempura van zeeduivelwang,
risone pasta, shiitake, bimi en
soja dressing

Camembert | 18 (v)
Uit de oven, Roseval aardappels,
geroosterde romanesco en rode
ui marmelade

Asperge ravioli | 18 (v)
Gegrilde groene asperges,
groene pesto alla genovese,
gepocheerd scharrelei

na
Internationale kazen | 12,5
Rabarber | 7,5
Rabarbercompote, gele room,
crumble en bosbessensorbet
Bananencake | 7,5
Chocolade toffee, karamelzeezout ijs en bananen tuille

