C A F E

R E S TA U R A N T

VOorgerechten
Salmorejo (koude tomtatensoep) (kan vegetarisch)

9

met ei, gedroogde ham en gerookte olijfolie

Burratina

13

Couscoussalade met falafel (kan Vvegan)

12

Gefrituurde softshell crab

12

Steak tartare op Oosterse wijze

13

Carpaccio van runderlende

12

Jamón Ibérico 'de bellota'

15

19

King crab (200 gram)

34

22

Piepkuiken (gemarineerd en geroosterd)

22

12

V

met rucola, gegrilde perzik, gekonfijte tomaat
en balsamicostroop

12

Caesar salade (kip +2,-)

met ansjovis, croutons, Grana Padano
en een gepocheerd ei
V
Fattoush salade (vegan)

Ceviche van dorade

12/17

met gegrilde groenten, kikkererwten, radijs,
granaatappel en flatbread

Truffelravioli

V

met zoetzure spitskoolsalade en sesammayonaise

met truffelmayonaise, Grana Padano en rucola

met rucola en Grana Padano

Tomatenrisotto

met tomaat, abrikoos, bietjes en komkommer
met yoghurt-muntdressing

met een tempura garnaal, kruidensla en zwarte mayonaise

12/17

V

met citrus-sojamayonaise, kruidensalade,
gefrituurde lotuswortel en pistache

11/16

met venkel, vodka en een krokantje van Parmezaan

met groentepickle en rucola

FRuits de mer
Half dozijn zomeroesters (Frankrijk)
met vinaigrette en sjalotten

met citroen en citroenmayonaise

hoofdgerechten
Gerookte zalmfilet à la minute
met zuring-botersaus, gebakken wortel, zeekraal
en snijbiet en aardappelpuree met grove mosterd

Gegrilde hele zeebaars

met saffraankrieltjes en caponata

21

met dragonsaus, gegrilde groene asperges
en couscous-tomatensalade

Spaghetti vongole

19

met frites en salade

16

met knoflookolie, limoen, peper en peterselie
V
Falafel (vegan)

Steak tartare

Rib-eye (MRIJ-rund)

23

met béarnaise, frites en salade

18

met tomatenchutney, geroosterde bloemkool,
gemarineerde biet en gegrilde aubergine en groente pickle

Hamburger royale

(gebakken ei +1,-)

17

met bacon, cheddar, jalapeño pickle en frites

DESSERTS
Espresso Martini

11

Pastel de nata

3

Slagroomtruffels (2 stuks)

3

Cheesecake met frambozengelei

5

Scroppino

9

Flan met karamelsaus

6

Eton mess met zomerfruit

7

Tarte tatin van pruimen met crème fraîche

8

Chocoladetaart met frambozenijs en frambozen

6

Affogato

5

Appeltaart van Kuyt (slagroom +0,50)

5

