Per gang stellen onze koks graag een plateau
voor je samen. Zo nemen we je mee op een parade
van onze heerlijke producten en specialiteiten.
Daarnaast kun je een keuze maken uit de verschillende gerechten van onze kaart. Hierdoor
creëer je in feite je eigen parade op tafel.
Ook is er een ruime keuze aan wijnen per glas
en per ﬂes. Vraag onze medewerkers om advies!

*p*l*a*t*e*a*u*s*

Parade plateau koud vanaf 2 personen
Parade van koude gerechtjes,
perfect als starter

12.95 p.p.

Parade plateau warm vanaf 2 personen
Parade van warme gerechtjes te bestellen
na het koude plateau of om te delen met
tafelgenoten

14,95 p.p.

Sashimi
Klassieke garnituren met een nieuwe twist

12,95 G L

*k*o*u*d*

Pulled Beef
Aardappelkaantjes, gepofte knolselderij en
mierikswortelmayonaise

*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

*W*a*r*m*
8,95 G

Coquilles
Ceviche, olijfolie-limoenmarinade, compote
van pompoen, gember

11,95 G L

Kabeljauw
Gepekeld in citrus, krieltjes, witlof,
kappertjes, tuinkers en knoﬂookcrème

10,95 G

Black Angus steak
Met kruidige rode wijnjus, pastinaakcrème,
knapperige rode kool en kruidkoekcrumble

12,95

Gamba’s
Gegaard in citrus-olie, geroosterde prei,
amandel en kokosschuim

10,95 G L

Aubergine
Met oosterse dressing, sesam en radijs

8,95 L V

Kikkererwtencurry
Met naanbrood, zoetzure komkommer
en koriander

9,95 L V

Parelhoen
In salie en knoﬂook,
met risotto van linzen

11,95 G

Rivierkreeft
11,95 G
Met een frisse salade van venkel en avocado,
zeekraal, basilicumcrème en mandarijn

Zeewolf
Met gebakken kriel en zeekraal,
ansjovisbeurre blanc en hazelnoot

10,95 G

Groene Asperges
Geroosterd, met notencrumble, bospaddenstoelencrème en geraspte parmezaan

9,95 G V

Gevulde courgette
Gevuld met caponata, parelcouscous
en pecorino

9,95 V

Pompoen
Ingelegd, met quinoa, venkel en chili

7,95 G L V

Wagyu shortribs 500 gr.(2pers)
Langzaam gegaarde, “fall off the bone”
shortribs van het rund

Rundertataki
Met noedelsalade, pittige pinda’s en
sesammayonaise

9,95 L

*b*i*j*g*e*r*e*c*h*t*e*n*

36,95 L

*d*e*s*s*e*r*t*s*

Brood
Met alioli en rode pesto

4,95

Bloedsinaasappel
Met tijm-boterkoek en venkelzaadijs

7,95

Friet van zoete aardappel
Met truffelmayonaise

4,75

7,95

Paradesalade

5,50

Chocolade soufﬂe
Met amandel, vanille-ijs en 10 jaar
houtgerijpte tawny port
Tutti frutti cheesecake
Met bastognebodem en kaneelijs

7,95

Parade van desserts (2pers)
Combinatie van de bovengenoemde desserts

8,95

G - Glutenvrij
L - Lactosevrij
V - Vegetarisch
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Kaas assortiment
10,95
Heerlijke buitenlandse en binnenlandse kazen
Parade van friandises
Kofﬁe naar keuze

6,95

