
De parade plank (koud) vanaf 2 personen  14,95
Perfect als starter of bij de borrel   

*K*O*U*D*
Ceviche van coquille  11,95
Met een marinade van olijfolie en limoen, en
compote van pompoen met chili en gember

Groene kruiden couscous 7,95
Geroosterde aubergine, hazelnoot en 
mascarpone-baharat crème 

Sashimi van zalm en tonijn 12,95
Klassieke garnituren met nieuwe twist

Ossenworst   9,95
Op focaccia, creme van oude kaas en 
zoetzuur van sjalot

Millefeuille van pompoen 7,95
Met een zachte aardpeer crème, akkerzwam 
en gerookte amandel

Coppa di parma van wild zwijn  10,95
Met ingelegde komkommer, geroosterde 
paprika en een crème van zwarte peper 

*D*E*S*S*E*R*T*S*
Chocolade souffle 7,95

Sorbet van rode biet, walnoot en sherry stroop

Parfait van hazelnoot en karamel 7,95
Met kastanje crumble en kakifruit

Pannacotta van witte chocola  7,95
Met gelei van granaatappel, ananas 

en amandelmerengue

Kaas assortiment 10,95
Heerlijke buitenlandse en binnenlandse kazen

Parade van desserts 8,95 p.p.
(vanaf 2 personen)

Parade van friandises 6,95
koffie naar keuze

*V *E *R *R *A *S *S *i *n *G *S *

M *E *N *U *

3 gangen 34,95 

4 gangen 39,95

5 gangen 44,95

*S*P*E*C*I*A*L*S*
Geroosterde eendenbout   15,95
In garam marsala en kikkererwten salade 

Rogvleugel   18,95
Met gebakken krieltjes, zeekraal, venkel 
en een beurre blanc van kappertjes

Catch of the day  dagprijs
Ook nieuwsgierig naar de vangst?

*W*A*R*M*
Black angus sukade steak   12,95
Met een duxelle van bospaddenstoelen, 
schuim van parmezaan, aardappelkaantjes 
en jus de veau

Gevulde courgette   8,95
Gevuld met caponata, fregola 
tostada en pecorino

Gefermenteerde little gem 9,95
Met schorseneer, gebakken halloumi 
en karnemelkdressing

Geroosterd buikspek 9,95
In een gestoomd broodje, knapperige 
groenten en oosterse lak

Schelvis  11,95
Met gedroogde tomaat polenta, witlof 
en gerookte crème fraîche

*B*i*j*G*E*R*E*C*H*T*E*N*
Brood - hummus en olijfolie  4,50

Friet van zoete aardappel 4,50

Salade Parade 5,50

shared dining

p.p.



*W*I*T*
Chardonnay 4,25  22,50
Paarl, Zuid-Afrika
Soepele wijn met tonen van passiefruit.

Verdejo (BIO)  4,75  25,00
Tres Cigüeñas / Castilla, Spanje
Licht, fris en fruitig wit.

Pinot Grigio 5,50  29,50
Masi Passo Blanco / Mendoza, Argentinië
Peer en perzik in de neus, aangename citrus tonen in de smaak.

Sauvignon Blanc 5,95  31,50
Abbotts & Delaunay / Langudeoc, Frankrijk
Frisse rijke smaak met goede zuren en mineralen.

Chenin Blanc 6,50  34,50
Domaine Forunier MMM / Lorie, Frankrijk
Frisse zuren, rijp fruit zoals: peer en gele appel.

Grüner Veltliner 6,75  36,50
Esterhazy, Oostenrijk
Fris stuivend, granny smith en peer.

Riesling 6,95  37,50
Chateau Ste. Michelle, Verenigde Staten
Frisse mineralen, steviger dan het Duitse broertje.

Chardonnay 7,50  39,50
Columbia Crest Grand Estates / Washington State, VS
Vol, romig en hout, tonen van gekarameliseerde suiker en butterscotch.

*R*O*O*D* 
Merlot/Cabernet Sauvignon 4,25  22,50
Paarl, Zuid-Afrika
Toegankelijk, met tonen van zwart fruit en vanille.

KéKfrankos 4,95  26,50
Tüzkö Birtok / Bátaapáti, Hongarijea
Bijzondere druif, goede mix van zwart fruit met kruidige ondertonen.

Primitivo 5,75  30,00
Tormaresco NèPriCa / Puglia, Italië
Fluweelzacht, aardbeienjam en vol in de mond.

Cabernet Sauvignon 5,95  31,50
Paarl, Zuid-Afrika
Zwarte bessen en kaneel, licht hout.

Valpolicella 6,95  36,50
Masi Bonacosta / Veneto, Italië
Aroma’s van rijpe kers en vanille, levendige en frisse smaak.

Carmenère 6,75  35,50
Lapostole Grand Selection / Central Valley, Chili
Fris rood fruit, witte en zwarte peper, sappige tannines.

Pinot Noir 6,95  37,50
Finca La Colonia / Mendoza, Agentinië
Zacht vol, rijpe tannines, aroma’s van rijp rood fruit.

Rioja 7,50  39,50
Crianza Beronia / Rioja, Spanje
Fruitig, fris en strak met tonen van koffie en chocolade.

*R*O*S*é*
Merlot, Tempranillo, Syrah  4,25  22,50
Finca Lapiedra, Spanje
Donker van kleur en fruitig van smaak.

Grenache, Cinsualt 5,95  35,00
Les Jamelles, Frnakrijk
Zalmroze, typische frisse lichte Franse rose.

*M*O*U*S*S*E*R*E*N*D*
Cava   5,25  35,00
Vilarnau, Spanje 
Stevige mousse tonen van granny smith, citrus en anijs.

Champagne  62,00
Nicolas Feuillatte, Frankrijk 
Fijne mousse aroma’s van wit fruit, appel, peer en perzik.


