
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

  Proef onze selectie 
 wijnen bij onze  
  wijnklimaatkast

Proeverij broodDrie bijzondere broodjes in samenwerking met Bakkerij in de Soete Suikerbol 
€ 4,50

                                Lekker vooraf of bij uw ger
ec

ht
en



Voorgerechten
Kies de drie elementen die samen uw 

voorgerecht mogen vormen  .  € 10,75

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.

Vraag naar onze specials naast de kaart!

Rendang  .  Vegetarische rendang met shiitake, wonton & 

zoetzure rode kool  

 

Eend  .  Gerookte eendenborst met frambozendressing, 

compote van zuidvruchten & zwarte knoflook-kletskop

 

Beef Tataki  .  Beef Tataki met chimichurri, zoetzure komkommer & 

gefrituurde uitjes

 

Pompoen  .  Soep van pompoen bereid met Amaretto, amandelen & 

beurre noisette  

 

Tonijn  .  Rauw gemarineerde tonijn met soja-limoenschuim & 

wasabicracker

 

Ham  .  Wild zwijnsham met beukenzwammetjes, knolselderijcrème & 

notenolie

 

Buikspek  .  Buikspek met kaviaar van aubergine & appelstroop

 

Kabeljauw  .  Gekonfijte kabeljauw met witte bonen, 

piquillopaprika & zwarte olijfpoeder



Hert  .  Hertenrugfilet met crunch van aardappel en spekjes & 

jus van perenstroop

Quiche  .  Quiche van pompoen, ricotta, pecannoten & 

gemarineerde beukenzwammen  

 

Heilbot  .  Heilbotfilet met tomaat-parelgort & pittige tomatengel

 

Ribs  .  Boneless spareribs met ambachtelijke sjalotten-sambal

Eend  .  Tamme eend met eendenleversaus en knolselderij in 

honing & kaneel

 

Ossenhaas  .  Medaillon van ossenhaas met ansjovis-aioli & manchego

 

Mul  .  Rode mul met chorizo & saus van saffraan

 

Spinazie  .  Spinazie Wellington; spinazie met ui, 

walnoten & truffel-pecorinosaus  

Uw proeverij begeleiden met frites of een frisse salade? 
Per portie € 2,50

Speciaal voor onze vegetarische gasten maakt de chef per maand 
een wisselende invulling voor zowel voor- als hoofdgerecht.

Hoofdgerechten
Kies de drie elementen die samen uw 

hoofdgerecht mogen vormen  .  € 20,75

Vraag naar onze specials naast de kaart!



Malaga  .  Rum-rozijnenparfait met crunch van pistache
 

Cheesecake  .  Pumpkin Spice cheesecake met compote van 
pompoen & kaneel
 

Tiramisu  .  Tiramisu met speculaas & gekarameliseerde appel
 

Panna Cotta  .  Panna cotta van amandel met gelei van abrikoos
 

Blondie  .  Blondie met pistache & kaneelijs
 

Crème Brûlee  .  Crème Brûlée van stoofpeer met gel van sinaasappel

Choco  .  Chocolade-roomijs met amarenen

Kaas  .  2 soorten kaas van het Kaaslokaal, notenbrood & 
uienkonfijt met peperkoek

Nagerechten
Kies de drie elementen die samen uw 

nagerecht mogen vormen  .  € 8,00

Liever een kaasplankje toe als dessert?
Het Kaaslokaal verzorgt voor ons een mooie selectie van kazen 
waarvan wij er vijf presenteren, begeleid door notenbrood & 

uienkonfijt met peperkoek

Meerprijs € 5,95

 

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 € 9,95


