


bites
Tonijn 3,75
Tartaar, wasabi sorbet, soja gel, ocean umami

Steak tartaar 3,50
Gepocheerd kwartelei, truffel crème, gel van augurk

Speciale Gillardeau oester 4,50
Wasabi, schuim van komkommer

Mini “Holtkamp” garnalenkroket 4,00
Crème van wasabi

Gamba tempura 4,00
Espuma chilli

Hamachi 4.00
Miso vinaigrette, sesam kletskop

Cannelloni geitenkaas  3,00
Knettersuiker, Bossche koek

verrassing 
MENU’s 

koude voorgerechten
 
Carpaccio 13,75
Dungesneden ossenhaas van top line Australisch grain-fed, 
kaantjes pata negra, V.S.O.P. Reypenaer, pijnboompitjes, 
tomatenpesto + supplement ganzenlever 5,95

Coquille 16,95
Graved lax makreel, bouillion van komkommer,  
das look, dashi, pijlinktvis, kroepoek

Hamachi Char Siu 14,95
Krokante scampi, kerrie, miso vinaigrette, sesam kletskop

Tonijn 14,95
Krokant van ocean umami, dashi, bonito, miso, wasabi sorbet

Steak tartaar 14,75
USA-Black Angus-rund, gepocheerd kwarteleitje, 
sorbet savora mosterd, krokante zuurdesem

Cannelloni geitenkaas 12,75
Rode biet, knettersuiker, medjoul dadel, walnoot crème, 
gel aceto balsamico, crunch Bossche koek

Surprise Meridien 19,50
Paradepaardje van le meridien, 
hier komen onze gasten voor terug!

warme voorgerechten
 
Bisque 13,95
Huisgemaakte soep van kreeft,  
ravioli van kreeft,  zilte kruiden

Coquille 16,95
Crème van ganzenlever, tartte tatin van witlof,  
pata negra, sambai vinaigrette

Gamba’s Pil-Pil 14,50
Gepelde gamba’s, olijfolie,  knoflook,  
zeezout, Spaanse peper

Gamba’s a l’orientale 14,75
Gepelde gamba’s,  jonge prei,   
taugé, romige pikante saus

Ganzenlever 22,50
Gebakken ganzenlever, tarte tatin appel,  
rinse appelstroop, cunch van pecannoten

hoofd 
gerechten

vlees
 
Lady tournedos 22,95
Ierse ossenhaas, 
rode port sjalotten saus

Flat Iron steak 24,50
Australisch,gegrild,  
zwarte knoflook saus

Tournedos truffeljus 28,50
Gebraden ossenhaas, truffeljus,  
eekhoorntjesbrood

Bavette 24,75
Australisch graan gevoerd,  
gebakken, Madeira saus

Entrecote 27,50
Australisch pure Agnus,  
gegrild, café beure de Paris

Kalfssucade /krokante zwezerik 28,50
Hollands friander kalf, eigen jus

Tournedos Rossini  35,50
Ierse ossenhaas, zachte ganzenlever,  
saus van Madeira

vegetarisch
 
Ravioli 20,50
Huisgemaakte ravioli,  
gevuld met ricotta  
en winter truffel,  
salpicon knolselderij

vis
 
Kabeljauw 24,50
Rugstuk, paling in het groen, brioche brood,  
beurre noisette, zilte plantjes, Hollandaise

Catch of the day Dagprijs
Van de dagvangst bereidt de 
chef een verrassend gerecht

Grote wilde garnalen 25,95
Gepelde garnalen, Arbequina olijfolie,  
Maldon zeezout, rode peper,  
linguini, citroen

Noordzeetong Dagprijs
Gebakken in roomboter of 
gegrild uit de oven met knoflook

kreeft 
specialiteiten
 
Langoustines 32,50
Geroosterde langoustines 
met olijfolie, knoflook, 
zeezout, linguini

Kreeft 35,95
Gekookte hele Canadese kreeft, 
kruiden sla, huisgemaakte mayonaise

Kreeft “ à l’Américaine ” 37,50
Gegratineerde Canadese kreeft, 
béchemel, cognac, tomaatjes, dragon

Land & Zee 34.95
Gebakken lady tournedos en een half  
in roomboter gewelde Canadese 
kreeft met hollandaise

Per twee personen

Plateau fruits de mer (koud) p.p. Dagprijs  
Hele gekookte hele kreeft, oesters, langoustines, 
grote gamba’s, king krab poten, diverse sauzen

Fruits de mer (warm) p.p. 39,95
Halve oven gegaarde kreeft, geroosterde
grote gamba’s, langoustines, linguini. 
Aanrader!

oesters
Speciales Gillardeau Nr.3 per stuk   3,75  
                                                  6 stuks 22,50

Spéciales Gillardeau Nr.2 per stuk    4,75
                                                 6 stuks  28,50
De Rolls-Royce onder de oesters uit Marennes-Oléron.

Alle oesters worden geserveerd  
met rode wijnazijn en citroen

2 gangen 33,50
    Voorgerecht / hoofdgerecht

3 gangen 41,50
    Voorgerecht / hoofdgerecht / nagerecht

4 gangen* 49,50
    Voorgerecht / tussengerecht /  
    hoofdgerecht / nagerecht
   *Alleen te bestellen per tafel

•
•
•

Heeft u een allergie? 
Geef dit door aan onze medewerkers.

Wij houden er graag rekening mee!


