VOORGERECHTEN
Mezze: plateau voor twee personen met een proeverij van diverse lekkernijen

p.p. 10,00

Vega mezze: plateau voor twee personen met een proeverij van diverse vegetarische lekkernijen

p.p. 9,50

Gebakken pulpo met crème van gele spliterwten, rode hoorntjes zeewier, appelkappers

8,75

& shito saus
Romanesco-kastanje soep met parmezaam, olijfolie & zwarte peper

7,00

Burrata met basilicum, kaki, granaatappel, balsamico, rode ui, rucola & topinambour chips

9,00

Oesters met limoen, gember & rode peper 1 st. / 6 st.

3,25 / 16,75


SALADE
Salade van jonge bietjes, radicchio treviso, vijgen, amandelen, kruidensla,

klein 9,50 groot 15,50

gerookte feta & kaneel-pekmez dressing
PASTA
Verse ravioli met een vulling van ricotta, cime di rapa, citroen en pepperoncini

klein 11,50 groot 17,50

& gestoofde beluga linzen
Verse mezzi paccheri met een ragù van wildzwijn & parmezaan

klein 11,75 groot 17,75

HOOFDGERECHTEN
Ribeye van de grill met geroosterde spitskool, sjalot, pancetta & porcini-Calvados boter
Vis van de dag
Indiase koekjes van paddenstoelen en urad bonen met pastinaak-kokos crème, cavolo nero,

21,00
DAGPRIJS
18,75

geroosterde pompoen, feta & hazelnoot-koriander pesto
Tagine van hertensucade met pruimen, gember en abrikozen, geroosterde herfstgroenten,

20,50

couscous & argan olie
BIJGERECHTEN
Verse frites met mayonaise

4,00

Salade van baby boerenkool, bleekselderij, red love appel, walnoten, munt & citrusdressing

4,50

Geroosterde groenten uit de oven met dukkah							

4,50

NAGERECHTEN
Crème brûlée van sinaasappel & venkel

6,50

Gestoofde saffraan peer met mascarpone & chocolade sorbet

7,50

Affogato al caffè met gezouten caramel roomijs

4,75

Kaasplankje: Chimay Poteaupré, Oude Geit en Saint Agur met kweepeer chutney, druiven & crostini

8,50

met een glaasje late bottled vintage port

+6,50

met een glaasje cidre kerné

+5,50

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, informeer de bediening.
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