
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, ietwat 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, 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 ker-
sen en aards in de 
afdronk

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

mousserend

wit

rosé

rood

diner
3-gangen menu | 38
Alle gerechten zijn ook los te bestellen

Filet de bar en 

cuit | 24

Op de huid gebakken 

zeebaarsfilet, zomergroenten 

en beurre blanc  

Bouillabaisse | 24

Rijkelijk gevulde vissoep, 

saffraanmayonaise, brood

Coq au vin | 24

In rode wijn gemarineerde kip, 

spekjes, ui, aardappelen en 

champignons

Ratatouille 

Provencale | 24 (V)

In de oven geroosterde 

groenten, frisse salade en 

aardappel

Gerecht van de chef

Dagelijks wisselend +5

Salade Niçoise | 14

Gegrilde tonijn, aardappel, 

haricots verts, ei, gepofte 

tomaat

Tarte Tatin d’Oignon doux 

des Cèvennes | 14 (V)

Met garnituren van ui en 24 

maanden gerijpte comté kaas

Filet de saumon fumé | 14

Gerookte zalmfilet met dille 

en citroen

Tartare de boeuf 

classique | 14

Met de hand gesneden steak 

tartaar van het Gasconne rund 

met getoast stokbrood

- supplement foie gras +4,5

Bisque de langoustines | 14

Met Hollandse garnaal

6 huîtres creuses no. 3 | 14 

Oesters met rode ui 

vinaigrette en citroen

Frans kaasplateau | 9
- meerprijs bij 3-gangenmenu +4,5

Proeverij van aardbeien | 9
Aarbei Romanoff, crème brûlée 
en sorbet

Peche melba | 9
Gepocheerde perzik, saus van 
framboos en vanille-ijs

voor

na

hoofd

extra

Pommes frites | 3,5

Salade vert | 3,5

plat supplementaire 
(extra gang bij het 3-gangenmenu)


