
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 

Genieten in 3-voud

Our wines are 
specially selected by

Proeverij broodDrie bijzondere broodjes in samenwerking met Bakkerij in de Soete Suikerbol 
€ 3,50

                                Lekker vooraf of bij uw gere
ch

te
n



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!

Voorgerechten  .  € 10,25
Proeverij van Vis

Zalm  salade van gerookte zalm met paling, shiso, mierikswortelcrème & forelkaviaar,
Coquille  geschroeide coquille op erwtenpuree met schuim van wasabi en soja &
Gamba  Thais pompoensoepje met kokosroom & stukjes gamba  

of

Proeverij van Vlees

Steak Tartaar  tartaar op oosterse wijze met koriandermuntmayonaise & julienne van papaya,
Wildbouillon  heldere wildbouillon met dungesneden bosui, spekjes en room van sherry &
Wild Zwijn   rosbief van wild zwijnshaas met gegrilde pompoen & jus van rode wijn

of

Proeverij Combinatie

Champignons  in bierbeslag gefrituurde champignons geserveerd met truffelcrème,
Zalm  salade van gerookte zalm met paling, shiso, mierikswortelcrème en forelkaviaar &
Steak Tartaar  tartaar op oosterse wijze met koriandermuntmayonaise & julienne van papaya

Hoofdgerechten  .  € 19,75
Proeverij van Vis

Gamba’s  pittig gemarineerde gamba’s met een crème van wasabi, 
Kabeljauw   zachte kabeljauwfilet in rode curry met paksoi en kikkererwten &
Zalm  rosé gegaarde zalmfilet geserveerd in bananenblad met een zoet licht pittige saus 
van limoen & massala

of

Proeverij van Vlees

Tournedos  tournedos met een ambachtelijke crostini, rode wijnjus & chutney van kweepeer, 
Hert  rosé gebakken hertenrugfilet op gesmoorde zuurkool geserveerd met gel van stoofpeer &
Wild Zwijn  rosé gegaarde wild zwijnshaas met een romige jus van cantharellen

of

Proeverij Combinatie

Wild Zwijn  rosé gegaarde wild zwijnshaas met een romige jus van cantharellen,
Zalm  rosé gegaarde zalmfilet geserveerd in bananenblad met een zoet licht pittige saus 
van limoen en massala &
Sticky taart   taart van ui en balsamico met pecorino, laurier, tijm & pecannoten

Nagerechten  .  € 9,50
Proeverij van verschillende nagerechten van de Chef


