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
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Voorgerechten
. € 10,25

Kies de drie elementen die samen uw
voorgerecht mogen vormen

Carpaccio

. Carpaccio van ossenhaas met oude kaas,

truffelmayonaise, kruidensla & pijnboompitten
Makreel

. Zacht gegaarde makreelfilet met champagnevinaigrette,

zoetzure rettich & komkommerparels
Kalf

. Tartaar van kalf met enoki, krokant gebakken kappertjes &

groene mosterdmayonaise
Zalm

. Rauw gemarineerde zalm met 5 spices &

sinaasappel-lavendelcrème

. Romige kreeftensoep met saffraanroom & stukjes gamba
Oester . Oester geserveerd met een shotje van tomaat, tabasco,
Soep

worcestersaus, wodka & bleekselderij
Manchego

. Crème brûlée van Spaanse schapenkaas met karamel,

buikspek & crouton van Parmezaanse kaas

Burrata

. Romige Italiaanse verse kaas met

gekarameliseerde paddenstoelen & spicy boter
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Speciaal voor onze vegetarische gasten maakt de chef per maand een
wisselende invulling voor zowel voor- als hoofdgerecht.
Hoewel we ons uiterste best doen om op allergieën en dieetwensen in
te springen, kan door het werken in een open keuken kruisbesmetting
niet altijd vermeden worden.

Hoofdgerechten
. € 19,75

Kies de drie elementen die samen uw
hoofdgerecht mogen vormen

. Hét recept uit het Apeldoornse ‘K OOK boek:

Los Pasos

gamba’s op Portugese wijze met knoflook, chilipeper,
Chinese peterselie & gezouten ciabatta

. Indonesisch gemarineerde kippendijfilet met bataat-kokoscrème
Oss . Medium rare gebakken ossenhaas met kippenleverpastei,

Kip

gegrilde ananas & chilisaus
Dorade

. Gebakken doradefilet geserveerd met chimichurri,

groene asperge & hazelnoot
Portobello

. In nori tempura gefrituurde portobello met

kerrie-gembermayonaise
Biet

. Quiche van rode biet met gerijpte geitenkaas,

honing & pittenmelange

Buikspek

. Buikspek van varken met een

king prawn & ambachtelijke aioli
Zalm

. Rosé gebakken zalmfilet geserveerd met
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traditionele antibiose & een crème van gele wortel met komijn

Uw proeverij begeleiden met frites of een frisse salade?
Klein € 2,00 Groot € 3,50
Speciaal voor onze vegetarische gasten maakt de chef per maand
een wisselende invulling voor zowel voor- als hoofdgerecht.

Nagerechten
. € 9,50

Kies de drie elementen die samen uw
nagerecht mogen vormen

. Aardbeiencrumble met champagne-mascarponecrème
Rabarber . Lauwwarm soepje van rabarber met yoghurt-roomijs
Framboos . Sorbet van framboos met gel van Mojito
Crêpe . Crêpe met curd van passievrucht
Tiramirula . Tiramisu met Afrikaanse Amarula & merengue
Mousse . Mousse van witte chocolade en advocaat met vanilletuille
Gazpacho . Gazpacho van tropisch fruit met kokosflakes
Kaas van het Kaaslokaal . twee soorten kaas met toast van
Aardbei

suikerbrood

In plaats van dessert een kaasplankje toe?
Het Kaaslokaal verzorgt voor ons een mooie selectie van kazen
waarvan wij er vijf presenteren, met getoast suikerbrood &
chutney van appel
Meerprijs € 5,00

Laat uw dessert begeleiden door een
proeverij dessertwijn of port
Wij presenteren u drie kleine proefglaasjes, waarmee u de beste
combinaties kunt maken.

Proeverij dessertwijn of port € 8,95

