


verrassing 
MENU’s 

voorgerechten koud
Carpaccio 13,95
Dungesneden ossenhaas van top line Australisch grain-fed,  
basilicum, pijnboompitjes, Parmezaan, rucola
+supplement ganzenlever 5,95
 
Tonijn 15,95
Panna cotta van avocado, Madagaskar garnaal,  
wasabi crème, soja lak, gepofte rijst
 
Livar buikspek 15,50 
Toffee van zacht gegaarde buikspek, langoustine, BBQ,  
mais madeleine, crème zwarte knoflook

Shetland zalm 14,50
Huis gerookt, lauw warm, aardappelblini, gepocheerd eitje,  
aardappelkaantjes, mierikswortelsorbet, haring kaviaar

Steak tartaar 14,75
USA-Black Angus, krokante eidooier,  
crème van ossenworst, schuim truffel, gel Amsterdamse uitje

Beef tataki 13,50
Australisch Chuck-Eye steak, soja meringue, 
Combava mayonaise, krokante Enoki 

Pata negra de Bellota 50 gram 16,75
3 jaar gerijpte Spaanse ham van het Zwartpoot varken, 
knoflookbrood, vijgenjam

Surprise Méridien 19,95
Paradepaardje van Le Méridien, hier komen onze gasten voor terug! 

voorgerechten warm
Bisque  13,95
Huisgemaakte soep van kreeft, Madagaskar garnaal,  
saffraan crème, zilte kruiden

Coquille 16,95
Gebakken coquilles, gerookte paling, Fregola, biologische ganzenlever, 
kokos, rammenas, Sauternes lak
 
Gamba’s Pil-Pil 14,75
Gepelde gamba’s, olijfolie, knoflook,  
zeezout, Spaanse peper
 
Gamba’s à l’oriëntale 15,50
Gepelde gamba’s, jonge prei,  
taugé, romige pikante saus

Ganzenlever 23,50
Gebakken ganzenlever, tarte tatin van Granny Smith, 
compote van rode biet en bergamot, dadel, hazelnoot

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

Flat Iron steak 24,75
Australisch, Pure Angus, 
gegrild, zwarte knoflook jus

Tournedos truffeljus 28,50
Ierse ossenhaas, truffeljus, 
eekhoorntjesbrood 

Lams filet 25,95
Hollands Graslam, gebakken, 
korst van knoflook en platte peterselie 

Eend 25.75
Hollandse polder eendenborst, gepekeld, geplukte poot, 
biologische eendenlever, saus van sinaasappel, five spices

Brabants kalf 28,50
Zacht gegaarde kalfswang, krokante zwezerik, saus morielje

Tournedos Rossini 35,75
Gebakken Ierse ossenhaas, 
zachte biologische ganzenlever, saus Madeira 

garnituren
Verse frites met Belgische mayonaise 4,50 
 
Gegratineerde aardappelen 6,00
Parmezaan, truffel

vegetarisch
Watermeloen 12,50
Tataki van watermeloen, geitenkaas,  
vadouvan, gepofte wilde rijst, soja lak

Burrata 14,50
Zachte burrata, kaviaar aubergine, gepofte 
puntpaprika, Bloody Mary, krokante knoflook

Risotto 21,50
Gepofte knolselderij, risotto, zomerpaddenstoelen,  
truffel Hollandaise, kletskop van Parmezaan

Pluk de dag (dagprijs)
Wisselend vegetarisch hoofdgerecht 
van groenten uit de moestuin

vis
Kabeljauw (Surf & Turf ) 24,75
Rendang, rund, gamba, maïs, pinda, kokos en combava

Catch of the day Dagprijs
Vers gevangen Noordzeevis met lokale groentes
 
Jonge zeebaars/ Noordzeekrab 25,75
Zeebaarsfilet van de plancha, salade van 
Noordzeekrab, saus van saffraan 

Grote wilde garnalen 26,50
Gepelde garnalen, Arbequina olijfolie, 
Maldon zeezout, rode peper, linguini

Noordzeetong Dagprijs
Gebakken in roomboter 
of van de plancha met knoflook

kreeft 
specialiteiten
Langoustines (dagprijs)
Geroosterde langoustines met olijfolie, 
knoflook, zeezout, Spaanse rode  
peper en linguini 

Gekookte Kreeft 37,50
Gekookte hele Canadese kreeft, 
kruiden sla, huisgemaakte citroenmayonaise 

Kreeft à la plancha 37,50
Olijfolie, knoflook, antiboise en linguini

Geroosterde Kreeft 37,50
Met basilicum boter

Land & Zee 35,95
Gebakken lady tournedos en een half in roomboter  
gewelde Canadese kreeft, Hollandaise, zwarte knoflook jus

Per twee personen

Plateau fruits de mer (koud) p.p. Dagprijs
Gekookte hele kreeft, 
Gillardeau oesters, langoustines, grote gamba’s, 
king krab poten, Madagaskar garnalen, diverse sauzen
 
Fruits de mer (warm) p.p. 39,95
Halve kreeft van de plancha, 
geroosterde grote gamba’s, langoustines, linguini

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!

bites
Molenaars brood 4,50
Donkerbruin,zoute boter, olijfolie 
 
Tonijn 4,75
Krokant, avocado, Madagaskar garnaal, 
soja lak, crème van wasabi
 
Steak tartaar 4,50
Krokante eidooier, crème ossenworst, Amsterdams uitje
 
Mini “Holtkamp” garnalenkroket 4,50
Kerriemayonaise 
 
Shetland zalm 4,50
Huis gerookt, blini, haring kaviaar, mierikswortelsorbet 
 
Buikspek 6,50
Langoustine, BBQ lak, mais madeleine
 
Beef Tataki 3,75
Chuck-Eye steak, Combava mayonaise, krokante Enoki 
 
Black Tiger gamba 4,50
Tempura, schuim chili, kokos limoen 


