koude

MENU
verrassing’s

voorgerechten

•3 gangen

42
Voorgerecht | hoofdgerecht | nagerecht

Het verrassingsmenu is enkel per tafel te bestellen.

Maak uw diner compleet met
een bijpassend wijnarrangement
3-gangen 24

aperitief

Truffelcrème | pijnboompitten | rucola | Parmezaan
*Supplement ganzenlever bonbons +7

Tonijn 16.5					
Tataar | pastrami | mizuna | dashi

Biet crushi 14						

Tofu | ponzu | shiitake

warme

Brood 4.5

Olijfolie | gezouten roomboter

Pata negra de ballota 50 gram 17.5

zuurdesem | knoflookolie

Baerii Persian Caviar by Akef 32 | 10 gram
Blini | crème fraîche

Rundercarpaccio 14.5		

90 | 30 gram

uit de zee

Flat-iron steak 24.5

Kreeft 42		

Tournedos 29.5		

Fruits de mer (warm) 45

Filet | grain-fed | gegrild | rode wijnsaus

Hereford | grass-fed | gebakken | 180 gr. | rode wijnsaus
*Supplement Rossini | gebakken biologische ganzenlever +11

Kalfszwezerik & Coquille 36

Krokant gebakken | miso-bloemkool beurre blanc

Zeebaars 26			

Op de huid gebakken | hollandaise

Geroosterd | Thaise basilicumboter

Halve kreeft | wilde gamba | langoustines

Langoustines 36

Butterfly | olijfolie | knoflook | rode peper | zeezout

Wilde garnalen 28.5

Gegrild | gepeld | knoflook | rode peper | zeezout

voorgerechten
Coquille 17.5				

Bijvangst dagprijs
Duurzame vis | wisselend garnituur

Classic garnituur

Groene asperges | krokante paella
olijf | aioli-safraan schuim

Spéciales Gillardeau Nr.2 4,95 | per stuk

Bisque d’Homard 16

Spéciales Gillardeau Nr.3 3,95 | per stuk

Gamba’s pil-pil 15

The Rolls-Royce onder de oesters, uit de Marennes-Oléron.
Geserveerd met rode wijnazijn en citroen

gerechten

Alle* classics uit de zee gerechten
worden geserveerd met het
onderstaande “classic garnituur”.

Eend 15.5						

23,50 | per 6 stuks

classics

Zeetong dagprijs

Met zorg geselecteerde kaviaar afkomstig uit Iran.
Persian Caviar by Akef staat voor uitstekende kwaliteit,
versheid, geur en textuur van kaviaar,
29,50 | per 6 stuks

hoofd

Geplukt | gamba | bulgur
râs el hânout | harissa | yoghurt

A la meunière | op de graat

Caponata 20.5
Fregola | groene olijf | Parmezaan | pijnboompitten
Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met een wisselend garnituur.

Argentijnse garnaal | prei | uienbrood | zwarte knoflook

Noedels | paksoi | bospeen | aubergine | sesam
L aksa-schaaldierenschuim

side dishes
Friet van Pieperz 4.5

Zeekraalmayonaise | zeezout

Roerbakgroenten 6

Aziatisch | paddenstoelen | sugar snaps | bimi

Olijfolie | knoflook | zeezout | piri piri

Salade 4.5
Romeinse salade | Parmezaan | Caesar dressing

Gebakken ganzenlever 24
Ossenstaart | nashipeer | sambai

Volg ons op:

Heeft u een allergie?
Geef dit door aan onze medewerkers.
Wij houden er graag rekening mee!

