!

BROODJES (van 12.00 tot 17.00)
pittige kip met zoetzure komkommer
caprese (Groningse buffelmozzarella met tomaat en basilicum)
portobello met pompoen en taleggio uit de oven
bruschette met burrata, ansjovis en ingelegde radicchio
ossenworst van hert met bundelzwamvinaigrette en cipollini
Philly cheese steak met gestoofde sjalot, jalapeño en pimentmayonaise
KOUDE VOORGERECHTEN
affettati misti (vleeswaren)
vitello tonnato
olijven
oesters (Fines de Claires)
terrine van polpo met gemarineerde courgette en tomaat-mosselvinaigrette
WARME VOORGERECHTEN
antipasto vis (dagelijks wisselend)
tarte tatin van sjalot met fourme d’Ambert, spinazie en pompoenpitten
gefrituurde spiering met citroen
arancini (gefrituurde saffraan-risotto balletjes) met pimentmayonaise

€7,50
€7,50

€7,50
€7,50
€7,50
€10,50

€11,00
€11,50
€3,50
(per stuk) €2,75
€12,50

€12,50
€11,50
€7,50
€7,00

SALAD E
caesar salade (ansjovisdressing, parmezaanse kaas en croutons)
€9,50
salade van topinamboer met gebakken paddenstoelen, rucola, hazelnoot, taleggiocreme en gepocheerd ei €11,50
salade van gekonfijte fazant met zuurkool, peer, gerookte amandel, witlof en een crostini met eendenlever €11,50
SOEP
soep van de dag
vissoep met rouille en croutons

€6,50
kl. €9,00 gr.€12,50

PASTA
ravioli van cannellinibonen en fontina met palmkool
tagliatelle met ragu van wildzwijn, zilveruitjes en parmezaanse kaas
linguine met mosselen, tomaat en peterselie
bloedworstravioli met kreeft en bisque
lasagne met portobello, spinazie en parmezaanse kaas

kl.€14,00 gr.€18,00
kl.€13,50 gr.€17,50
kl.€13,50 gr.€17,50
kl.€17,50 gr.€21,50
€15,50

VAN DE GRILL
tagliata di manzo met rucola, balsamico en parmezaanse kaas
zeebaars met artisjokken, rode ui, rucola, kalfsmerg en little gem
UIT DE OVEN
varkensschenkel met appelglaze, paarse wortel, radicchio di Castelfranco en mierikswortel
sformato van geitenkaas met gerookte aubergine, pompoen en granaatappel-pistache salsa
geroosterd heel speenvarken met garnituren*

€21,50
€21,50

€19,50
€19,50
€275,00/325,00

UIT DE PAN
coquilles met bloemkoolpuree, gefrituurde bloemkool en anchoiade
patrijs met rookworst van patrijs, gestoofde meirapen, koolrabi en radijs

€21,50
€21,50

BIJGERECHTEN
aardappeltjes uit de oven
gemengde salade
rucolasalade met balsamicovinaigrette en parmezaanse kaas

€4,00
€4,00
€4,50

MENU VAN DE WEEK
zie borden of vraag onze bediening
WIJN VAN DE WEEK
zie borden of vraag onze bediening

*(voor groepen tot maximaal 18 personen, ten minste 4 dagen van tevoren te reserveren)

