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Menukaart



Sharing is Caring.
Niets is leuker dan lekker samen delen en proeven;  

Dit kan bij ons!(Min. 2 personen)

3 gangen shared dinner € 32,50 p.p

4 gangen shared dinner € 35,00 p.p

5 gangen shared dinner € 55,00 p.p



 

Vooraf 

Voorgerechten
Truffel Coquilles  

€ 11,- 
Gegrilde coquilles met een truffelrisotto 

en een knoflook-vinaigrette

Rundercarpaccio  
€ 10,-

Gepekelde rundermuis met truffelmayonaise,  
parmezaanse kaas en pijnboompitten

Eendenborst 
€ 12,-

Huisgerookte eendenborst met sinaasappelmayonaise en een frisse salade

Groente Taartje
€ 9,-

Gegrilde seizoensgroenten met paprikamayonaise,  
groene salade en een schuim van knoflook

Japanse Sushi  
 

€ 5,00 (3 stuks), € 7,50 (5 stuks), € 9,00 (7 stuks)
Een mix van verschillende soorten sushi geserveerd met soya,  

wasabi en gember



 

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet

 
Eend                                  

€ 17,50
Gebakken eendenborst  

met een jus van deventer koek en een puree van pastinaak

Entrecote 
€ 23,50

Gegrilde entrecote met een jus van truffel,  
puree van pastinaak en seizoensgroenten

 
Rode mul 
€ 15,50

Op de huid gebakken rode mul filet met een kruidige antiboise 

Catch of the day 
€ 19,50

Vraag het bedienend personeel naar de vis van de dag  
of laat u verrassen…

Meat the chef 
€ 19,50

Vraag het bedienend personeel naar de keuze  
van de chef of laat u verrassen… 

Vegans Choice
€ 14,50

Verschillende bereidingen van groenten  
met een puree van bospeen en een schuim van koriander

Ribeye      
€ 22,50

gegrilde ribeye met seizoensgroente puree van pastinaak  
en huisgemaakte teriyaki-mayonaise



Nagerechten
Baileys Pannacotta  

€ 9,50
Geserveerd met een Frangelico gel en een mokka crème

Coco Island                           
€ 10,00

Een taartje van melkchocolade, kokos,  
Jelly van Malibu en een crumble van vanille

Hot Mango                           
€ 9,50

Mangotartaar met spaanse pepers,  
guava mousse en een kletskop van sinaasappel

Chocolate Daydream         
€ 12,50

3 bereidingen van chocolade; witte chocolade mousse,  
een bavarois van melkchocolade en een krokantje van pure chocolade

Friandises                             
€ 5,50

Huisgemaakt zoetigheid voor bij de koffie of thee

After dinner special coffee      
€ 6,10 

 
Highland Coffee 

Drambuie -Kop espresso – Opgeschuimde melk
 

Irish Coffee
Jamerson wiskey - bastard suiker - kop koffie – licht geslagen room

 
French Coffee

Grand marnier of Cointreau – suiker- kop espresso – licht geslagen room

Italian Coffee
Amaretto Disaronno - bastard suiker- kop koffie – licht geslagen room

Jamaican Coffee
Captain morgan – bastard suiker-kop espresso - licht geslagen room

Russian Coffee
Vodka – kop koffie - licht geslagen room

Diplomaten koffie
Advocaat -dubbele espresso - slagroom

Dokkumer koffie
Beerenburg- suiker- dubbele espresso-slagroom



Wijnkaart
 

Mousserend
 

  Glas Per Fles
 
 Schlumberger, Grüner Veltliner – Oostenrijk € 6,60 € 39,60

Witte Wijnen
  
 
 Barefoot, Pinot Grigio – USA € 3,95 € 20,25

 Greentrail, Airén Sauvignon Blanc-Verdejo Bio – Spanje € 4,60 € 23,50
 Croix D’Or, VdP D’Oc Chardonnay – Frankrijk € 4,75 € 24,25

 Neethlingshof, Sauvignon Blanc – Zuid Afrika  € 32,85
 G. Markowitsch, Grüner Veltliner – Oostenrijk  € 33,00

Rosé Wijnen

 Monteclain, Vin de Pays Rosé Grenache – Frankrijk € 3,95 € 20,25
 
 Mad, côte de Provence – Frankrijk € 5,60 € 28,50
  

Rode Wijnen

 Barefoot, Merlot – USA € 3,95  € 20,25

 Croix D’Or, VdP D’Oc Cab/Sauvignon – Frankrijk € 4,75  € 24,25
 Zonnebloem, Pinotage  - Zuid Afrika € 4,87  € 24,35

 Altos Ibericos Crianza – Spanje  € 31,75

 Bertani, Valpolicella   € 44,45


