
UW LIEVELINGSGERECHTEN THUIS

TAKE AWAY

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Soepen

Gerookte zalm | tonijn sashimi | garnalen | palingmousseline en cocktailsaus      14,50

Zeeuwse Creusen oesters | met citroen | rode sjalotten |  wijnazijn | 6 stuks       15,00

Carpaccio ossenhaas | truffelcrème | Parmaham | geschaafde Parmezaan   12,50

Hertpastrami | met salade van rode kool | bospaddenstoelen | cranberry’s         12,50

Terrine van eendenlever | met gerookte eendenborst | balsamico-siroop              15,00

Tartaar van gepofte paprika | rode bietjes | geitenkaascrème | walnoot                 11,50

Schotse zalm | gamba’s | groene-kruidensaus                                           17,50

Gebakken kabeljauwfilet | gestoofde mosselen | witte wijn/preisaus                 19,50

Pikant gebakken gamba’s | 6 stuks | tagliatelle | roomsaus | groenten                   17,50

Filet van ossenhaas | saus van rode port en sjalotten             24,50                                          

Varkenshaasfilet | bacon | saus van kastanjechampignons                                      17,50

Klassieke hazenpeper | rode kool | spruitjes                                                                17,50

Hertenmedaillon | saus van bospaddenstoelen                                            22,50

Tagliatelle met linzencurry | groene asperges | cashewnoten    16,50

Krachtige ossenstaartbouillon | fijne groenten | Madera                                          5,00

Tomaten crème soep | met bosui | soepballetjes                                                      5,00

Kreeftenbisque royal | met lobbige room | Armagnac                                                9,50

Alle voorgerechten worden geserveerd met ciabatta, roomboter, kruidenboter

Desserts
Assortiment van geselecteerde kazen  | notenbrood | vijgencompote  10,50

Citroentaartje met limocello | meringue | bavarois van sinaasappel    7,50

Monchou | vanille | gelei van kersen | crunch van Bastogne     6,00

Taartje van pure chocolade met karamel | crème suisse | slagroom          7,50

Tarte Tatin van Elstarappel | karamelsaus         7,50

Alle hoofgerechten zijn inclusief gegratineerde aardappelen en groentegarnituur

Aanbevolen wijnen

Wit
Chardonnay | Laurent Miquel | Frankrijk      12,50
Frisse en fruitige wijn met een aangename boterige afdronk

Sauvignon Blanc | l’ Incontournable | Frankrijk     12,50
Stuivend citrusfruit, mineralig met hints van grapefruit en buxus  

Pinot Grigio | Epicuro | Terre Siciliane | Italië     12,50
Stuivend citrusfruit, mineralig met hints van grapefruit en buxus 

Rosé
Laurent Miquel | Frankrijk        12,50
Frisse en fruitige wijn met een aangename boterige afdronk 

Rood
Merlot | Laurent Miquel | Frankrijk       12,50
Nuances van zwarte bessen en kersen, ronde tannines, zachte afdronk  

Epicuro | Salice Salentino | Italië       12,50
Zachte, volle en vlezige wijn met aroma’s van rood fruit, tabak en pruimen    

Principe de Viana | Crianza | Navarra | Spanje     14,50
Zachte, volle en vlezige wijn met aroma’s van rood fruit, tabak en pruimen


