
diner
voorgerechten

krokante loempia van oesterzwammen, krokante loempia van oesterzwammen, 
zwarte sesam-misomayonaise, atjar van zwarte sesam-misomayonaise, atjar van 
rode kool en paarse wortelrode kool en paarse wortel

bijgerechten

verse friet    4,-
met schil met rozemarijn zout en met schil met rozemarijn zout en 
huisgemaakte mayonaisehuisgemaakte mayonaise

vegetarische soep  8,-  
soep van de dag met garnituur en soep van de dag met garnituur en 
gefrituurd zuurdesembrood gefrituurd zuurdesembrood 

Heeft u een allergie of een intolerantie? geef het aan bij een van onze medewerkersHeeft u een allergie of een intolerantie? geef het aan bij een van onze medewerkers

loempia oesterzwam 12,-

koud gerookte bietjes, ingelegde bessen, koud gerookte bietjes, ingelegde bessen, 
macaron van zonnebloempitjes, hangop macaron van zonnebloempitjes, hangop 
van geitenyoghurt, zuringvan geitenyoghurt, zuring

rode biet    12,-

van diamanthaas, kweepeer, radijs, van diamanthaas, kweepeer, radijs, 
eidooier, krokant van zeewier, kimchi eidooier, krokant van zeewier, kimchi 
mayonaisemayonaise

oosterse rundertartaar 14,-

carpaccio    14,-  
pesto, oude kaas, pijnboompitjes, pesto, oude kaas, pijnboompitjes, 
gepofte tomaatgepofte tomaat

flan van schorseneren, gepekelde flan van schorseneren, gepekelde 
zalmforel, venkelzaadoubli, mierikswortel zalmforel, venkelzaadoubli, mierikswortel 
ijs, karnemelk-dilledressingijs, karnemelk-dilledressing

zalmforel    14,-

bisque    16,-
bbq toast, gepofte tomaat, kabeljauw, bbq toast, gepofte tomaat, kabeljauw, 
garnalen, mossels, groene kruiden aioli garnalen, mossels, groene kruiden aioli 

biologische deelbroodjes 7,-
met 3 verschillende soorten botermet 3 verschillende soorten boter

salade    4,-
gekookt ei, croutons, oude kaasdressinggekookt ei, croutons, oude kaasdressing

hoofdgerechten

in soja-bouillon gegaard daarna in soja-bouillon gegaard daarna 
gebakken, stoof van boerenkool, gebakken, stoof van boerenkool, 
shiitake, gepekelde rode ui, pastinaak, shiitake, gepekelde rode ui, pastinaak, 
paddenstoelendressingpaddenstoelendressing

seitan    20,-

gebakken in bruine boter, compote van gebakken in bruine boter, compote van 
zoete ui, aardperen, zacht gegaard ei, zoete ui, aardperen, zacht gegaard ei, 
geroosterde pompoen, saus van salie geroosterde pompoen, saus van salie 
en oude kaasen oude kaas

gnocchi    20,-

gegaard in citroenboter, remoulade, gegaard in citroenboter, remoulade, 
mossels, prei crème, krokante aardappel mossels, prei crème, krokante aardappel 
scherven, schorseneren, saus van scherven, schorseneren, saus van 
citroengras en kerriecitroengras en kerrie

kabeljauw    25,-

boven houtskool gegrild, boerenkool, boven houtskool gegrild, boerenkool, 
aardperen, aardappel-uiencrumble, aardperen, aardappel-uiencrumble, 
puree van ui en zwarte knoflook, saus puree van ui en zwarte knoflook, saus 
van eekhoorntjesbroodvan eekhoorntjesbrood

kalfs rib-eye   28,-

nagerechten

appeltje    9,-
rood appeltje, Nederlandse vanille rood appeltje, Nederlandse vanille 
crème brûlée & roomijs, gesuikerde crème brûlée & roomijs, gesuikerde 
granengranen

cheescake    9,-
van dulce de leche en duindoornbes, van dulce de leche en duindoornbes, 
yoghurt-honinghijs, hazelnoot-yoghurt-honinghijs, hazelnoot-
chocolade pralinéchocolade praliné

huisgemaakt ijs  9,-
roomijs, sorbetijs, yoghurtijs, ingemaakt roomijs, sorbetijs, yoghurtijs, ingemaakt 
fruit, kniepertje, wit chocoladeschuimfruit, kniepertje, wit chocoladeschuim

kaasplankje   12,-
selectie van 5 verschillende kazen, selectie van 5 verschillende kazen, 
notenbroodje, garnituurnotenbroodje, garnituur

koffie met zoetigheden 8,-
koffie naar keuze met zoetighedenkoffie naar keuze met zoetigheden
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