diner
Grote gerechten

Aperitivo Klaargemaakt
loopuyt gin, cava, pellegrino, tijm en
grapefruit

8

loopuyt virgin, pellegrino tonic, tijm
en grapefruit

7

kleine gerechten
Portie brood met bietenmayonaise (VG)

4.5

Tagliatelle van wortel met dadel, Fregola,

7.5

taggiasche olijven, Kervelpesto en
sinaasappelmayonaise (VG)
Bloemkool op drie manieren (ingelegd, creme en

6.5

gefrituurd) met macadamianoten en gerookte
aioli (VG)
Roquefort met notenroom, gerookte chocolade,

6.5

notenolie en ciappe (V)
Gerookte buffelmozzarella met bietentartaar

7

Veganistisch worstje met arrabiatasaus en
wortel-bonencreme (VG)

16.5

Vegetarische stoof van wortel, paprika en
tomaat uit de oven met taleggio en paprikamayonaise (V/ VG mogelijk)

15.5

Gnocci in truffelroomsaus met Cantharellen
Bospaddestoelen en geroosterd
knoflookbrood (VG)

14.5

Grote tortellini gevuld met geitenkaas in
tomaten-cognacsaus (V)

16.5

Cannelloni gevuld met spinazie en ricotta in
dragon-krabsaus en frutti di mare

17

Bietengnocci gevuld met ricotta en walnoot
met een saus van roquefort, noten en
koffiepoeder (V)

16.5

Wildworstje in de oven gebakken met
aardappeltjes, mozzarella, linzen, tomaat
en basilicum

18

Biologische kippendijen gemarineerd in
appelstroop met witte bonencreme en
gekarameliseerde wortel

17.5

Bramen en een crumble van gefrituurde ui (V)
zachte geitenroomkaas, amandel, groene olijven

7

chili kiem en gefrituurd zuurdesembrood (V)
Arancini ( ristottoballetjes) met truffelmayonaise en mizuna (V)

4.5

Gepofte aubergine met paprikatapenade,

6.5

Involtini van rettich, gevuld met bietentartaar,
macadamianoten en gerookte aioli (VG)

7

Makreeltartaar met ingelegde komkommer,

7.5
Nagerechten

8.5

Custardcake met ricotta, merengue, dille en
pittige mangosiroop

5.5

7.5

Chocoladetaart met karamel en zeezout (VG)

5.5

Vanille- ijs met pompoenpitolie, crumble van
cantuccinikoekjes, pretzels en koffiepoeder

5.5

Veganistische Cheddah met uitjes gebakken in
appelstroop en rozijnenbrood (VG)

6

aardappel en meiraapsoep

met sinaasappel, fregola en rettich
Wilde eendenmousse met gerookte aioli, pistache-

8

noten en ingelegde uien
Pulled wild met bospaddenstoelen, truffel
en toast

8

Kaasplankje

Salade
Bloemkoolsalade met aardpeer, appel,
Walnoot en truffel (VG)

Sneetje brood (VG)
tomatensalade met kappertjes (VG)

zeekraal en fregola

Wilde zalm gemarineerd in kombucha en rode biet

4
5.5
1.5
1.5

Portie frietjes met mayonaise (VG)
Aardappel-curry kroketjes (VG)

Turkse yoghurt en ciappe (V/VG mogelijk)

Tartaar van coquille met kaantjes van truffel-

Bijgerechten

11

1 pers

9

16

2 pers

Buurenkaas van booij met ingelegde vijgen en
een klein glaasje don papa

8

Aragostine (Italiaans koekje ) gevuld met
pistachecreme

2.25

Wij zijn trots op onze samenwerking met Booij Kaasmakers,
Das Brot, Ruig, Wild van Wild, Buffalo Farm Twente.
V = Vegetarisch
VG = Veganistisch
Heeft u een allergie? Meld het ons!

