
               MENU 

KLEINE GERECHTEN 

Desembrood (vg)         5.5 
met in olie gekonfijte ui en knoflook 

Bakeljauw croquetta           per stuk 3.2 
met mayonaise met ansjovis en inktvis inkt  

Gefrituurde aubergine (vg)        9.5 
met crème van zoete aardappel, gerookte aubergine en chocolade   

Szechuan worstje (Wild Vleesch)       10.5 
met miso zuurkool, crème van pastinaak en uitjes gebakken in appelstroop  

Rilette van gerookte haring        9.5 
met rettich, kefir, zwarte bes en kervelolie 

Geroosterde radicchio (vg)        9  
met hangop van tahin, pistache, druiven en muntolie 

Bieten met witte chocola (v)        9.5 
op crème van geitenkaas met gebrande hazelnoot  

Tartaar van ossenworst         11.5 
met eidooier gegaard in sojasaus en zwarte azijn, uienrelish en mierikswortelroom 

Geroosterde aardpeer (vg)        9.5 
met witte mole, gebakken maanzaadjes en vanille olie 

Eendenmousse          10 
met crispy filo en tartaar van dronken abrikoos en koffie 

Vegan likkepot (vg)         9 
met crispy filo en tartaar van dronken abrikoos en koffie 

Stracciatella (v)          9.5 
met tapenade van gerookte wortel en geroosterde zonnebloempitten 

Pulled gevogelte         11 
met Zeeuwse bolus en paprika-chili jam 

Gefrituurde bloemkool (vg)        9.5 
op een crème van shiitake XO-saus, met kaantjes van zuurdesem 

Gnocchi ‘s (4 stuks) (v)        12 
gevuld met porcini in porcini roomsaus 

Gefrituurde mosselen         10.5 
in romige oestersaus met knolselderij 



MENU
GROTE GERECHTEN  

Langzaam gegaarde witte kool (vg)       21.5 
met bonencrème, gefrituurde aardappel en witte truffelsaus 

Grote ravioli’s          23 
gevuld met schaaldieren in tomaten-cognacsaus met honingboter 

Porchetta          23 
met crème van rode biet, rösti, balsamico ui en zoethout jus 

EXTRA’S  

Franse friet (vg)          5.5 
met cajunkruiden en chipotle mayonaise 

Salade (vg)          9.5 
met witlof, venkel, mandarijn, gepofte quinoa en truffel 

Rösti           5.5 
gevuld met kaas in kimchi roomsaus 

Sneetje brood (vg)         1.5 

DESSERTS  

Espresso tahini - ook 0.0 en decafe te bestellen (vg)     10.5 
espresso, vodka, koffielikeur en tahin  

Chocoladetaart (vg)         5.5 

Vanille ijs          6 
met karamel, pompoenpitolie, amaretti koekjes en zoute pretzels 

Roquefort          6.5 
met amarene kersen en gerookte chocolade 

Bolletje citroenijs met vijgenbladolie en dropdruppels     4 

Kletskop met geitenkaas en boerenjongens      3.5  

Kaasplankje          10.5       
        

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


