C A F E

R E S TA U R A N T

VOorgerechten
Mulligatawny (Kan vegetarisch)

9,25

Steak tartare 'Dauphine'

15,50

Oeufs durs mayonnaise

6,75

Carpaccio van runderlende

13,00

Jamón Ibérico 'de bellota'

16,00

Gerookte zalm

13,50

Ceviche van dorade
12,95

met rode peper, maanzaad, mango, pijnboompitten en
sojamayonaise

14,50

13,25

Gefrituurde soft shell crab

13,50

Plateau de fruits de mer klein (om te delen)

49,50

met kip, linzen en rijst

met kappertjes, ansjovis en peterselie

Artisjok

V

egan

met mosterdvinaigrette

Burratina

V

met groene asperges, romesco en appelbalsamico stroop

Fattoush salade

V

egan

met gegrilde groenten, kikkererwten, radijs,
granaatappel en flatbread

Truffelravioli

V

met rucola en Grana Padano

Spaghetti vongole

met limoen, peper en peterselie

8,95
12,75
12,75

met tonijnmayonaise en crostini
met truffelmayonaise, Grana Padano en rucola
met groentepickle en rucola

met mierikswortelcrème, dilleolie en blini's

met wakame salade en yuzu mayonaise

FRuits de mer (plateaus zijn dinsdag t/m vrijdag te bestellen)
Oester (per stuk)

met rode peper, mango, witte balsamico en koriander

3,75

Half dozijn zomeroesters (Frankrijk/Ierland)

19,50

Half dozijn Umami oesters (Ierland)

21,50

Halve koude kreeft

23,50

King crab (200 gram)

36,50

met mignonette en citroen
met mignonette en citroen
met citroenmayonaise
met citroenmayonaise

vier zomeroesters, alikruiken, steurgarnalen,
Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen
en gamba's

Plateau de fruits de mer groot (om te delen)

79,50

acht zomeroesters, alikruiken, steurgarnalen,
Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen,
gamba's en twee halve koude kreeften

Te bestellen met: portie frites (4,25) en portie salade (2,95)

hoofdgerechten
Falafel

V

egan

met crème van rode bieten, gegrilde groenten
en gepickelde wortel

Shiitakeburger

V

egan

met gepekelde rode ui, frites, tomatenchutney en
srirachamayonaise

Truffelravioli

V

met rucola en Grana Padano

Gegrilde tonijn

18,95

Gegrilde ossenhaas

17,75

Spies van gemarineerde lamsbout

met frites en sla

met rode wijnjus, gefrituurde polenta, haricots verts,
peultjes en gepofte tomaat

24,50

met yoghurt-muntsaus, kruidige orzo en
gegrilde aubergine, watermeloen en snijbonen

17,95

Steak tartare

22,50

met frites en salade

23,50

met antiboise, zwarte risotto met zeekraal en doperwten
en gegrilde little gem

Mosselen op Zeeuwse of Thaise wijze

26,50

Rib-eye (MRIJ-rund)

25,00

met béarnaise, frites en salade

22,50

Hamburger royale (gebakken ei +1,50)

18,75

met bacon, cheddar, jalapeño pickle en frites
Karaf 0,75 ltr gezuiverd & gekoeld water: plat 0,95 / bruisend 1,95

