MENU
KLEINE GERECHTEN
Desembrood (v) of (vg)
met geklopte boter en gekonfijte knoflook (kan ook veganistisch)

5.7

Gele biet (v)
met verse rauwmelkse geitenkaas, bramen en geroosterde rogge

9

Zeeuws spek
met polenta, gebakken ananas en rozemarijnolie

9.5

Haringtartaar
met aardappel, uitjes, ingelegde gember en augurkolie

8.5

Zoete aardappel op 3 manieren (vg)
gefrituurd, ingelegd en crème, met Marmite-botersaus en hazelnoten

8.5

Vegetarische likkepot
met zoute ansjovis en tapenade van kappertjes op gebrande brioche

8.5

Cannelloni van rettich
met gerookte makreel, ingelegde uitjes, augurk, botersla- en inktvisolie

9.5

Geroosterd komkommer hart (v) of (vg)
met gerookte hangop, crumble van halloumi en muntolie

8.5

Ossenworst
in piccalillyroom met miso zuurkool, ingelegde eidooier en uitjes in appelstroop

9.7

Ansjovis
in limoenolie met komkommerrelish, druiven en chili cress

7

Gerookte wortel (vg)
met cashewcreme, gefrituurde sojabonen, macadamia en zwarte knoflookolie

8.5

Zalm Spritz
gemarineerd in Aperol en cava met sinaasappel salsa, rettich, fregola
en komkommer olie

9.7

Gefrituurde aubergine (v) of (vg)
met tahin yoghurt, chili olie, chocolade en pane carasau

8

Burrata (v)
met crème van boterbonen, ingelegde venkel, citroenolie en maanzaadjes

9

Pulled gevogelte
met gefrituurde bolus en chili-uienjam

9.5

MENU
GROTE GERECHTEN
Gefrituurde bloemkool (vg)
met crème van cannellinibonen, rösti, ingelegde venkel en truffelboter

21

Caramelle Ossobuco
gevulde pasta in saus van saffraan en parmezaan

22

Octopus in rose botersaus
met krieltjes, linzen en zwarte knoflookolie

22

EXTRA’S
Friet (vg)
met koffiepoeder, cajunkruiden en truffelmayonaise

5.5

Salade van venkel (vg)
met mandarijn, radicchio, hazelnoten, dragon en gerookte hangop

9.5

Cheesy polenta (v)

6.5

Sneetje brood (vg)

1.5

DESSERTS
Cold brew Amaretto
Cold brew coffee, amaretto, cream, agave, shaken

9.5

Chocoladetaart met olijfolie (vg)

6.5

Vanille ijs
met karamel, pompoenpitolie, amaretti koekjes en gerookte amandelen

6.5

Advocaatje
met dragonroom, merengue en gepofte rijst

6.5

Roquefort
met amarene kersen en gerookte chocolade

6.5

Kaasplankje

(v) vegetarisch
(vg) veganistisch
geef aan ons door wanneer u een allergie heeft

1p 10.5

2p 19

