
Keuze van de Chef   

Onze Chefkok stelt met zijn keukenbrigade wekelijks een heerlijk menu 

samen met producten van het seizoen waarmee wij u graag verwennen.  
 

Laat u verwennen met de mooiste smaken, de beste producten van het 

seizoen en verrassende bereidingswijzen! 
 

4-Gangen Menu van de Chef          € 49,50 

5-gangen Menu van de Chef      € 57,50 

6-Gangen Menu van de Chef      € 65,00 

 

Voorgerechten  

Oesters           €  3,50 

Zeeuwse Creuses, klassiek met citroen en verse peper (per stuk)     
 

Zalm & Garnaal          € 18,50 

Terrine van zalm en garnaal met gefrituurde rivierkreeftjes,  

serehcrème en schuim van tom yam 

 

Makreel & Paling          € 18,50 

Brandade van gerookte makreel met paling en bieslookcrème  

 

Zwijn & Eend           € 19,50 

Terrine van wildzwijnsprocureur en eendenlever, perzik, postelein, appelstroop en bietjes 
 

Bloemkool           € 16,50 

Cremeux van bloemkool met bieslook, bundelzwam, ponzu,  

hazelnoot, witte chocolade en dragon-olie  
 

 

 

Tussengerechten 
 

Wildbouillon                      € 10,50 

Wildbouillon met groente wonton, foccacia en eetbare bloemen 
 

Coquilles & Langoustine         € 18,50 

Gebakken coquille met langoustine, pompoen,  

spitskool en saus van kurkuma en limoen 
 

Zwezerik           € 18,50 

Krokant gebakken zwezerik met snijbonen, dragonsaus en kalfsjus 

 

**  Heeft u een allergie? 

Laat het ons weten, dan passen wij onze gerechten waar nodig aan! ** 



Hoofdgerechten 
 

Snoekbaars           € 27,50 

Met schorseneer, gekonfijte zoete aardappel, fregula, venkel en saffraansaus 
 

 

Ree            € 28,50 

Reebout met reestoof, gnocchi, knolselderij, cantharellen,  

sugarsnaps, aalbessen en rode wijn jus 
 

 

Tournedos           € 32,50 

Tournedos van ossenhaas, aardappelmousseline, spinazie, rode ui, en Madeirajus 
 (supplement gebakken eendenlever € 7,50) 
  

 

Truffel           € 23,50 

Truffelpolenta met pompoen, roodlof, anijschampignons,  

mini courgette, postelein en morillesaus 

 

 

 
 

 Apart te bestellen garnituren 
 

 Portie friet met fritessaus       € 3,95 

 Frisse salade          € 3,95 
 
 
 
 
 

Nagerechten 
 

 

Chocolade           € 12,50 

Taartje van pure chocolade met mousse van witte chocolade, koffie, 

tonkaboon, peer, zwarte bessen en verveine parfait 
 

 

Ananas            € 12,50 

Baba au Rhum met gemarineerde ananas en yoghurt-bosvruchten ijs 
 

 

Selectie van Kazen          € 14,50 

Een selectie van Nederlandse kazen met venkel brioche en kweepeer gelei 
 

 

Special Coffee :Irish, French, Italian, Spanish…… met friandises    € 10,50 
 

 

 

 

**  Heeft u een allergie?  

Laat het ons weten, dan passen wij onze gerechten waar nodig aan! ** 


