
Heeft u een dieetwens of een 
voedselallergie? Wij houden 

hier graag rekening mee. 

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

wijn

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

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

en rond

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

frisse afdronk

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

boterig

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

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

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

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

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

mousserend

wit

rosé

rood

diner
3 gangen menu | 35
Alle gerechten zijn ook los te bestellen

Runderentrecote | 23
Met roseval aardappelen, 
oesterzwam en bearnaisesaus

Gegrilde tonijn | 22
Met tempura van sardines, 
gnocchi, geroosterde zilver-
uitjes en zwarte olijvendressing

Gekonfijte kalfswang | 21
Met gegrilde kalfsoester, rode 
ui ‘ratatouille’, gekonfijte 
tomaat, aardappel en basilicum

Vis van de dag | 21
Met risotto, gemengde 
zomergroenten en antiboise

Filodeeg met feta en 
spinazie | 18 (V)
Met wortelcrème en gegrilde 
Provençaalse groenten

Courgette | 18 (V)
Met prinsessenbonen, 
tabouleh, groene kruiden en
ambachtelijke kaas van 
rauwe koemelk

Garnalenkroketjes | 12,5
Met gerookte puntpaprika 
mayonaise

Carpaccio  | 12,5
Van runderlende met ansjovis 
mayonaise, radijs en Pecorino

Zalm in nori | 11
Met een oosterse salade 
van wakame en een soja 
gemberdressing

Lamsham | 11
Met baba ganoush, gegrilde 
aubergine en piccalilly crème

Linzensalade | 8,5 (V)
Met artisjok, Hollandse 
geitenkaas en huisgemaakte 
hummus

Burrata | 8,5 | (V)
Met tomatencompote, 
gemarineerde gepofte 
tomaten, basilicumolie en 
knoflookcroutons Kaasplateau | 12,5

Met kletzenbrood, 
appelstroop en walnoten

Citroen meringue taartje | 7,5
Met limoensorbet, aardbeien 
en citroenchips

Chocolade cake | 7,5
Met sinaasappelmarmelade en 
bloedsinaasappelsorbet

voor

na

hoofd

extra

Frites | 3,5

Groene salade | 3


