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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

6 gangen shared dinner € 55,00 p.p



 

Vooraf 

Voorgerechten
Japanse Sushi 

€ 5,00 (5 stuks), € 7,50 (7 stuks), € 9,00 (12 stuks) 
Een mix van verschillende soorten sushi geserveerd met soya, wasabi en gember.

Gerookte eendenborst   
€ 11,00 

gewokte groenten en een mayonaise van sinaasappel.

Carpaccio 
€ 10,00

truffelmayo, grana pandano, pijnboompitten en frisée.

Vitello tonato  
€ 10,00

tataki van tonijn en kapperappeltjes.

Spicy graved lacks 
€ 9,50

citrussalade en een citroenmayonaise.

Carpaccio van biet
€ 8,50

stroop van aceto balsamico, gefrituurde ui en sla.

Oesters van het moment
Au Naturel; 

 € 2,50(per stuk), € 8,50(3 stuks), € 16,00(7 stuks)
Op ijs gepresenteerde rauwe oesters met citroen.

Asian Persuasion; 
€ 3,00(per stuk), € 9,00(3 stuks), € 16,00( 7 stuks)

Gebakken oesters, oestersaus, knoflook, pepers en wakame.



 

Salades
Beef

€ 12,50
Zomerse salade met gebakken runder tataki  

en salsa verde dressing.
 

Sealife  
€ 14,50

kruidige salade met in oestersaus gewokte schaal  
en schelpdieren.

Vegan 
€ 10,50

in teriyaki gewokte groenten,  
geserveerd op een frisse salade.



 

Hoofdgerechten
alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, mayonaise  

en een huisgemaakte salade

Flat iron steak 200gr 
€ 19,50

quiche van aardappel, gerookte seizoensgroenten  
en een kruidige salsa verde.

 
Gegrilde ribeye 200gr  

€ 21,50
Pastinaakpurree, seizoensgroenten en teriyaki mayonaise.

Tomahawksteak, 450gr 
€ 29,50

gegrild varkensrack met een jus van thijm.

Parelhoenfilet 
€ 18,50

gegrild op de huid met een saus van knoflook.

Op de huid gebakken zeebaars  
€ 17,50

zwarte knoflookpasta en een verfrissende Antiboise. 

Gebakken kabeljauwfilet      
€ 18,50

gegrilde groene asperges, aceto stroop en een saus van lemongrass. 

Love For Vegan        
€ 15,00

groentetuintje gevuld met verschillende bereidingen van groenten en kruiden.



Nagerechten
Kaasplateau  
€ 10,50

5 verschillende kaassoorten met een chutney van abrikoos en vijgen/notenbrood

Pannacotta                           
€ 9,50

witte chocolade met melkchocoladesaus en een krokantje van pure chocolade.

Fruitsalad                           
€ 7,50

fruit van het seizoen met een sabayon van licor 43.

Threesome Mango          
€ 10,00

3 bereidingen van mango, met een pittige mango chutney,  
mango mousse en mango sorbetijs.

Pavlova                             
€ 7,50

Frisse mascarponecrème met crumble van oreo, merengue en roodfruit.



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
 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


