


Onze dinerkaart is onderverdeeld in 2 verschillende menu's:

Menu van de Chef
Gaat u voor een compleet avond uit? 

Dan raden wij het drie t/m zes gangen verrassingsmenu aan voor een culinaire belevenis.

Losse gerechten
Gelieve uw gerechten & aantal gangen zelf bepalen?

Een hoofdgerecht is al te bestellen vanaf 24 (21 vega).

 Gaat uw voorkeur uit naar een fles wijn? Vraag dan naar onze wijnkaart. 

B
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Menu van de Chef Laat u verrassen met 
een compleet avond uit

Laat je door onze Chef Martin Veenstra en zijn keukenbrigade verrassen. 

Kies het aantal gangen en de chef gaat voor u aan de slag. 

Alle ingrediënten kunnen allergenen bevatten. Geef uw allergie door en wij passen de gerechten graag voor u   

aan. Wij zien het als een uitdaging om ook u een geweldige culinaire ervaring te bezorgen.

Zes gangen 61

Zes glazen bijpassende wijn 35 | bob-glazen 21

Vijf gangen 56

Vijf glazen bijpassende wijn 30 | bob-glazen 19

Vier gangen 48

Vier glazen bijpassende wijn 25 | bob-glazen 17

Drie gangen 39

Drie glazen bijpassende wijn 19 | bob-glazen 13

Wijnen bij uw Menu van de Chef:

Bij alle gerechten hebben wij een bijpassende wijn gekozen, die uw beleving helemaal compleet maakt. Bij minder dan 3 glazen: 

Bijpassende wijn per glas 6.5 Wij schenken ook een bob-glas 4.5

Waterarrangement 2,50 pp

Onbeperkt plat/bruisend waterB



Menu a la carte Kies uw eigen losse 
gerechten uit

Voorgerechten 

Kreeftenbisque 10   Klassiek

Verrassing    13    Vis, vlees of vegetarisch | uit het menu van de Chef 

Brisket van de BGE      13    Augurk | dragon

Steak tartaar 80 gr.      16    Handgesneden | klassiek

Oesters 3,5 per stuk | 18 per zes  Rode wijnazijn | sjalot 

Canadese kreeft (halve) 20  Schaaldierenjus | cognac

Hoofdgererechten 

Tournedos 30     Sperzieboon | jus van bonenkruid  

Tournedos Rossini 35   Ganzenlever | jus van bonenkruid

Steak tartaar 160 gr.       24   Handgesneden | klassiek

Vegetarische verrassing (v) 22   Uit het menu van de Chef

Vis van de dag   24     Uit het menu van de Chef 

Specialiteit van de slager   24    Uit het menu van de Chef  

Dessert

Verrassingdessert    11   Uit het menu van de Chef

Kaas    14       4 soorten |  kaasgarnituur

Kaas     18      6 soorten |  kaasgarnituur

Wijnen bij uw losse gerechten:

Bij alle gerechten hebben wij een bijpassende wijn gekozen, die uw beleving helemaal compleet maakt. Bij minder dan 3 glazen:  

Bijpassende wijn per glas 6.5 Wij schenken ook een bob-glas 4.5

Drie glazen bijpassende wijn 19 | bob-glazen 13

Vier glazen bijpassende wijn 25 | bob-glazen 17B


