
onze menu’s

Per tafel :  5-gangen menu : pp 165,00 euros – met aangepaste wijnen (1 glas per gerecht): pp 230,00 euros
  laatste bestelling : 13u00 en 20u30

Wilde garnalen, schaaldierenjus met kokoswater, Thaise curry, kalamansi, scheuten van citroengras                                             
———                                                                                                                                                                                                  
Sint-jakobsschelpen uit Dieppe, kokkels met verse kruiden,                                                                                             
         bloemkool, geroosterde macadamia, emulsie van zeewier 
———
Ree met Tempelierspeper, gekonfijte schouder, Gruyère AOP, creme van knolselder       
———
Clementinentaart met Piemontese hazelnoot
———                                                                                                                                                                                         
Namelaka met Coumarou, lichte mousse van Madagascar vanille, gekonfijte Comicepeer

Per tafel :  6-gangenmenu: pp 195,00 euros – met aangepaste wijnen (1 glas per gerecht) : pp 270,00 Euros
  laatste bestelling : 12u45 en 20u15

Per tafel :  7-gangenmenu: pp 240,00 euros – met aangepaste wijnen (1 glas per gerecht) : pp 325,00 Euros 
  laatste bestelling : 12u30 en 20u00

Wilde garnalen, schaaldierenjus met kokoswater, Thaise curry, kalamansi, scheuten van citroengras
———
«Dutch Imperial oester” uit Yerseke, witloof, eikenzwammen, gelakte spek,  coulis van Chardonnay         
———
Sint-jakobsschelpen uit Dieppe, kokkels met verse kruiden,                                                                                             
         bloemkool, geroosterde macadamia, emulsie van zeewier 
———
Griet  « meunière », infusie van paella, schorseneren, krokante Bomba rijst

of

Ree met Tempelierspeper, gekonfijte schouder, Gruyère AOP, creme van knolselder       
———
Clementinentaart met Piemontese hazelnoot
———                                                                                                                                                                                         
Namelaka met Coumarou, lichte mousse van Madagascar vanille, gekonfijte Comicepeer

«Dutch Imperial oester” uit Yerseke, witloof, eikenzwammen, gelakte spek,  coulis van Chardonnay         
———
Sint-jakobsschelpen uit Dieppe, kokkels met verse kruiden,                                                                                             
         bloemkool, geroosterde macadamia, emulsie van zeewier                                                             
———
Zeetongfilet met een mousseline van riesling en grijze garnalen
———
Griet  « meunière », infusie van paella, schorseneren, krokante Bomba rijst
———                                                                                                                                                                                           
Ree met Tempelierspeper, gekonfijte schouder, Gruyère AOP, creme van knolselder       
———
Clementinentaart met Piemontese hazelnoot
———                                                                                                                                                                                         
Namelaka met Coumarou, lichte mousse van Madagascar vanille, gekonfijte Comicepeer

Gelieve ons op de hoogte te brengen van al uw voedselallergieën en speciale dieetwensen.
      Uit respect voor onze teams, sluiten we ons huis om 16u30 en 00u15


