
De parade plank vanaf 2 personen  16pp
allerlei lekkernijen, prima als starter of bij uw aperitief   

Ceviche van dorade  9
met een frisse en romige tijgermelk op basis van kokos en limoen

Hollands lam  17
rosé gegaard met kruiden, hollandaise, groene groenten en roseval

Burrata  9
het vol romige en zachte broertje van mozzarella, met een 
pesto van pistache en verschillende bereidingen van tomaat

Sashimi van zalm en tonijn  13
klassiek garnituur met een nieuwe twist

Gamba’s van de Plancha 13
met risotto van zeevruchten

Ossenhaas   18
van Spaans rund, mooi gerijpt, crème van zoete ui, 
groene groenten, jus met truffel
eendenlever   4

Steak tartare van biet   7
verrassende zomerse tartaar van gepofte biet

Gazpacho   6
klassieke spaanse koude soep van tomaat, komkommer en paprika

Oosterse eend  11
met een gestoomd broodje (gua bao) en knapperige oosterse groen-
ten

Catch of the day  dagprijs
ook nieuwsgierig naar de vangst?

Gegrilde aubergine  7
frisse dressing van karnemelk, granaatappel, olijf en gerookte paprika 

Krokant buikspek   9
met een frisse puree van doperwt, eigen 5 spice jus, 
en zoetzure cantharel

Brood - hummus, olijfolie  4.50

Friet van zoete aardappel 4.50

Salade Parade - frisse zomerse salade! 5.50

Chocolade souffle 8
limoncello sorbet - tijm en lavendel

Parfait van lychee 8
groene thee - rozenwater - pecan

Verrassing van aardbei! 8

Kaas assortiment 11
heerlijke buitenlandse 
en binnenlandse kazen

Parade van desserts 9
(vanaf 2 personen)

Parade van friandises 7
koffie naar keuze

Verrassingsmenu 

3 gangen 34,95 

4 gangen 39,95

5 gangen 44,95

La laia Cava   5.25  35
mousserende wijn, fris tropisch fruit, zachte afdronk

Markowitsch Grüner Veltliner  5.95  31.50
rijke appels en groen gras, fris, kruidig en droog

Malbec Organic Mendoza 188 7.5  37.50
volle body, tonen van koffie en cacao

3 Stones Pinot Noir  6.75  35.5
levendige wijn, aroma’s van rood fruit

Il Cigno Pinot Grigio  4.95  26
fris zacht, heerlijk sappige appel en peer

Cinco Gatos, Verdejo  4.75  25
speelse wijn, geel fruit, sappig knisperend zuurtje

Negroamaro  5.25  27.5
rijpe kers, zacht en soepel, vol in mond 

St Lannes, Gascongne Blanc  4.75  21.75
soepele wijn, fris en met fruitige tonen 

Boomerang Bay Shiraz  5.95  31.5
fruitig, aroma’s van amarena kers, zacht kruidig

Valpolicella  5.95  31.5
sappig, zachte tannines, aroma’s van 
zwarte bessen en kruiden

Santa Digna Sauvignon Blanc  5.95  31.5
stuivend, aroma’s van groene appel en venkel

Blue Emotion  5.5  29
licht droog en lekker fris 

Zin in iets anders? Vraag de bediening!  




