BITES to share
A LA CARTE LUNCH & DINER
••••••••••••••••
Pata Negra “Bellota Iberico” 75 gram puur natuur 15,50
Normandische oesters “Cape Horn nr.1” per stuk 3,50

VOORGERECHTEN
••••••••••••••••
Carpaccio “Harry’s Bar” Worcestermayonaise, olijfolie, Parmezaan 15,50
Buikspek van Iberico varken, Hoisin, Padrón peper, bloedworst, kimchi 16,50
Terrine “Foie Gras du Canard” perzik, PX-azijn en brioche 19,75
Brandade van stokvis met “Gamba Blanca” peterselie en olijf 17,75
Bouillabaisse, rijkelijk gevuld 15,50
Parelcouscous, geitenkaas, rode biet en Padrón peper 12,50 Vega
Wilde zeebaarsfilet met sesam, rozenchutney en tomatencoulis 22,50

HOOFDGERECHTEN
••••••••••••••••
Kalfswang, 24 uur zacht gegaard in rode wijn en kalfsjus 24,50
Eendenbout, gekonfijt met rozemarijn en knoflook 23,75
Kalfs-entrecote, 180 gram met rode wijnsaus 26,50
Ribeye “USA Black Angus Creekstone Dry-Aged” 260 gram, kruidenboter 36,50
Ossenhaas “New Zealand Ocean Beef” 210 gram, pepersaus 35
Supplement gebakken eendenlever 7
Cœur du Bœuf tomaat, ravioli van ricotta en Grana Padano Vega 22,50
Canadese kreeft 550 gram, vers uit ons homarium, voor u schoongemaakt 38
Yellowfin-tonijn, kort gegrild, gemarineerd met Ponzu 26,50
Grietfilet, gegratineerd met ansjovis en shiitake 33,50
Surf & Turf, ossenhaas met ½ kreeft, per 2 personen te bestellen 36,50 p.p.

NAGERECHTEN
••••••••••••••••
Kaas, seizoenselectie en appelstroop 16
Rutte & Zn. Distilleerderij, proeverij van 3 likeuren 12
Tiramisu, framboos en nougat-ijs 11
Grand Cru Chocolade-ijs, choco-beignet met advocaat en rozemarijn-crème 13

Menu “Plaisir”
5 gangen 65
Tonijn – Brandade – Zeebaars – Ossenhaas - Dessert

Menu “Marche”
4 gangen 48,50

Tonijn – Bouillabaisse - Kalf – Dessert
Menu’s zijn te bestellen als alle gasten aan tafel daaraan deelnemen.
Indien u een aanpassing wenst te maken binnen het menu,
kan daar een meerprijs voor gevraagd worden.

Kaas in plaats van dessert 6
Geselecteerde wijn per glas 7,50

•• • • • • • • • • • • • • • • •
ALLERGENEN
Al onze gerechten worden in dezelfde keuken bereid, waardoor elk gerecht sporen van allergenen kan bevatten.
Wij verzoeken u allergieën kenbaar te maken. Helaas is het in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

••••••••••••••••

