Genieten in 3-voud
Stel zelf uw proeverij
van drie samen

Combineer per gang oneindig met de
verschillende gerechten tot u de perfecte
selectie heeft gevonden

Deze drie gerechtjes presenteren
wij u vervolgens op één bord

Alle voorgerechten (per drie)

. € 10,25

Alle hoofdgerechten (per drie)

. € 19,75

Alle nagerechten (per drie)
3 gangen à la carte altijd

9,50

. € 34,50
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Onze Chef heeft voor u een menu op maat opgesteld.
Een selectie van toppers van de kaart, waarbij u de keuze heeft uit vis, vlees of een
combinatie van die twee. Onze vegetarische gasten hebben hierbij iedere maand een
vernieuwd menu. Op eindeloos proeven!

Proeverij van Vis

Voorgerechten

Coquille pittige kletskop met sesam gel van wortel & gember
Kreeftenbisque schaaldieren cognacroom
Cocktail van garnalen tomberry’s dressing van gember, limoen & kerrie
of

Proeverij van Vlees
Cipriani rundercarpaccio zongedroogde tomaat burrata
Pulled duck gekonfijt watermeloen dukkah BBQ marinade
komkommerspaghetti
Salade van gerookte kip rivierkreeftjesvlees mangodip
of

Proeverij Combinatie
Cipriani rundercarpaccio zongedroogde tomaat burrata
toast van oerbrood crème van geitenkaas
Gazpacho
Cocktail van garnalen tomberry’s dressing van gember, limoen & kerrie

Hoofdgerechten
Proeverij van Vis
Zeebaarsfilet tapenade van zwarte quinoa saus van citroen & mierikswortel
Doradefilet saus van kreeft stukjes gamba
Gebakken gamba’s crème van salie marinade van knoflook & tijm
of

Proeverij van Vlees
Sukade van kalf dragonjus pistachenoten marmelade van perzik
rode peper
Malse kippendij hoisinsaus bloedsinaasappel lente-ui
Ossenhaas van de grill Spaanse marinade chutney van aubergine & trostomaat
of

Proeverij Combinatie
Rode curry
zoete aardappel kikkererwten knoflook-naanbrood gebrande pinda’s
rode peper
Malse kippendij hoisinsaus bloedsinaasappel lente-ui
Doradefilet saus van kreeft stukjes gamba
Proeverij van verschillende nagerechten van de Chef

Nagerechten

