C A F E

R E S TA U R A N T

VOorgerechten
Linzensoep

V

9,25

(kan vegan)

met gebakken paddenstoelen, kervel en
een gepocheerd ei

egan

met misolak, baba ganoush, rucola, granaatappel
en pistachekruim

Carpaccio van gepofte biet

V

met hangop van geitenyoghurt, hazelnoot,
balsamicostroop en rucola

Spaghetti all’arrabbiata

V

met gedroogde tomaten, Grana Padano en rucola

Fattoush salade

V

egan

met gegrilde groenten, kikkererwten, radijs,
granaatappel en flatbread

Truffelravioli

Paté de Campagne

10,50

10,50

Carpaccio van runderlende

13,00

11,50

Jamón Ibérico 'de bellota'

16,00

Gebrande makreel (koud)

14,50

Gerookte zalm

13,50

Gefrituurde soft shell crab

14,50

Plateau de fruits de mer petite (om te delen)

49,50

Plateau de fruits de mer grande (om te delen)

79,50

King crab (200 gram)

36,50

6,75

met kappertjes, ansjovis en peterselie
V

15,50

met tonijnmayonaise en crostini

Oeufs durs mayonnaise

Gegrilde halve aubergine

Steak tartare 'Dauphine'

11,50/16,50
12,95/17,75

met rucola en Grana Padano

met truffelmayonaise, Grana Padano en rucola
met groentepickle en rucola

met tomatenbouillon, chiliolie, yuzu-sojamayonaise en
kruidensla
met mierikswortelcrème, dilleolie en blini's

12,95/17,95

V

met cranberries, toast, uienchutney en cornichons

met wakame salade en yuzu mayonaise

FRuits de mer
Oester (per stuk)

3,75

Gegratineerde scheermessen (4 stuks)

7,50

met rode peper, mango, witte balsamico en koriander
met Hollandaisesaus, chilipoeder, bosui en
gefrituurde peterselie

Half dozijn Fines de Claires (Frankrijk)

21,00

Half dozijn Creuses (Nederland)

19,50

Halve koude kreeft

23,50

met mignonette en citroen
met mignonette en citroen
met citroenmayonaise

twee Fines de Claires, twee Creuses, alikruiken, steurgarnalen, Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen en gamba's
vier Fines de Claires, vier Creuses, alikruiken, steurgarnalen, Hollandse garnalen, mosselen, vongole, scheermessen, gamba's en twee halve koude kreeften
met citroenmayonaise
Te bestellen met: portie frites (4,25) en portie salade (2,95)

hoofdgerechten
Geroosterde portobello

19,00

V

gevuld met duxelles en gedroogde tomaat met linzen,
crème van pastinaak, cavolo nero en pompoen

Burger van gedroogde tomaten

V

egan

met gestoofde rode kool, spruitjes en aardappelpuree
17,75

met gepickelde bloemkool, basilicummayonaise,
uienchutney en frites

Gegrilde tonijn

23,50

met beurre blanc, mousseline met prei en geroosterde
wortel en pastinaak

22,50

Steak tartare
met frites en salade

23,50

met kappertjes, pommes Dauphine en spinazie
met sjalottenboter

Gebakken schelvisfilet

28,50

Gegrilde ossenhaas
met zwarte knoflookjus, aardappelgratin, geroosterde
pompoen en cavolo nero

met salsa verde, saffraan risotto, radicchio, spinazie en
gegrilde venkel

Gebakken tarbotine à la meunière

22,50

Hazenpeper

25,00

Rib-eye (MRIJ-rund)
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

