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

Koekjes van gerookte haring en zoete aardappel met radijs-yoghurt & zhug

8,50

Mais gazpacho met jonge kiemen & koriander

7,00

Burrata met watermeloen, jalapeño peper, rode ui, balsamico siroop & crostini

9,00

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

3,25 / 16,75


SALADE
Bulgur met abagannuc (aubergine salade), augurk, huisgemaakte shankleesh kaas,

klein 9,00 groot 15,00

tomaat, kruidensla, walnoten & pita chips
PASTA
Verse linguine met Zeeuwse mosselen, groene asperges, amandelmelk,

klein 11,75 groot 17,75

basilicum & pecorino
Verse ravioli gevuld met scarola, ricotta, rozijnen en zwarte olijven met pecorino,

klein 11,50 groot 17,50

venkel, pijnboompitten, & reductie van rode wijn
HOOFDGERECHTEN
Parelhoenbout gekonfijt in olijfolie, sinaasappel en steranijs met chorizo-saffraan rijst

21,50

& artisjok-rucola salade
Griesmeel-citroen koekjes met groene bonen in een saus van tomaat, fenegriek, chilli en kaneel,

18,75

geroosterde bloemkool, hazelnuten & salade van courgette, feta en dille
Vangst van de dag
Ribeye van de grill met een salade van nicola aardappel, geroosterde punt paprika

DAGPRIJS
22,00

& Bleu des Causses boter
BIJGERECHTEN
Salade van spinazie met blauwe bessen, zonnebloempitten, gerookte feta & citrusdressing

4,50

Verse frites met mayonaise

4,00

NAGERECHTEN
Karnemelk-laurier ijs met geroosterd fruit & pistache

6,75

Chocolade Nemesis met aardbeien, cocos labneh & honey comb (glutenvrij)

7,50

Affogato al caffè met tonkabonen roomijs

4,75

Kaasplankje met rabarber chutney, druiven & crostini
met een glaasje late bottled vintage port

8,50
+6,50

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