STaRtErS

MAiNs

SIdEs

Zuurdesem Brood
Beur re noisette en T rappeurs
zout-melange
€4,50

KIP

Bloemkool
Vadouvan hollandaise,
krokante kippenhuid en
amandel schaafsel
€6,50

Tuna a la Basque
Pittige tomaat, gekonf ijte
knof look, zilte g roente &
koriander olie.
€12,50
Terrine van Courgette
Bouillon van bleek selderij en
Granny Smith, crème van
mascarpone.
€9,75
Gepofte Prei
Straciatella, gebakken beuken
zwammen & aardappel krokant
€12
Steak Tartare
Classic, zacht gegaarde
eidooier & brioche
€11 / 19 voor 80/160 g r

Fried Label Rouge Chicken
Potato bun met gefrituurde kip, kimchi, koolsla,
pittige pinda’s, Koreaanse BBQ saus en friet.
€15,50

VIS
Moules avec Frites
Neeltje Jans Mosselen in spice blend met White
Mamba en friet.
€19,50
Catch of the Day
Een wisselende vangst van de dag.
€18,50
Zeebaars filet
Emulsie van oester, creme van ui, bietjes, beur re
blanc.
€18,50

VEGA

Ceasar Salad
Geroosterde little gem,
croutons, ansjovis dressing,
par mezaan en eigeel creme.
€5,50
Groene bonen salade
Groene bonen, sperziebonen,
doper wten & creme fraiche met
citroen.
€4,50
Geroosterde Bimi
Parel gor t met ricotta, zaden,
g ranen en mosterd vinaig rette.
€6,50

Oyster Mushroom
Potato bun met gebakken oesterzwammen,
kimchi, koolsla, pittige pinda’s, Koreaanse BBQ
saus en friet.
€15,50

Geroosterde Spitskool
A ardappel chips, spitskool,
bacon, pistache &
mosterddressing.
€4,50

T o m a t e Va r s c i e
Tomaat Coeur de Boef f, Provençaalse kr uiden,
ar tichoke, Comté & Sher r y vinaig rette
€14,50

Ambachtelijke Friet
Met mayonaise.
€4,50

Witlof Gegaard
Gegaarde witlof met appelcider jus, picquillo,
salade van venkel & sinaasappel
€13,50

DEsSeRt

VLEES
B l a c k A n g u s H o u s e S t e a k - 18 0 g r
Geserveerd met traditionele Beur re Cafe de
Paris en een heerlijke jus.
€19,50
Côte de Boeuf - 800gr - 2 personen
Geserveerd met traditionele Beur re Cafe de
Paris en een heerlijke jus.
€28,50 pp
Lamsrug filet
Geroosterd lamsvlees met basilicum jus.
€26

Va n i l l a P a n n a C o t t a
Vanille, geg rilde perzik,
g ranite van blauwe bes &
karamel van pinda
€7,50
Pineapple Coconut
Gelakte ananas met honing,
bouillon van rooibos en
kurkuma, yoghur t sorbet en
schuim van kokos en limoen
€7,50

