
Á la carte 
 

Voorgerechten 
Voorgerecht van de dag            12,00  

Dagelijks wisselend met verse seizoensproducten 
 

Zalm &  Kruiden             13,00  

Gravad Lax met een crème van yoghurt, wasabi en limoen, salade van mierikswortel  

en aardappel, gemarineerde rivierkreeft, zoet-zure komkommer en bieslookmayonaise 
 

Rund & Forel              13,50 

Tartaar van IJsselvallei rund met bonbons van gerookte forel, gelei van augurk, 

diverse bereidingen van wortel, cornichons en kruidenmayonaise 
 

Bloemkool & Coquille            14,00 

Crème soep van gebruneerde bloemkool met bloemkoolnoisette, gegrilde coquille 

en hazelnootkruim 

 

Hoofdgerechten 
Hoofdgerecht van de dag            23,00  

Dagelijks wisselend met verse seizoensproducten 
 

Zeebaars & Coquilles             27,00 

Gegrilde zeebaarsfilet met coquilles, romige kruidengort, gepofte cherrytomaatjes,  

groene asperges, zeekraal en Hollandaise van saffraan 
 

Os & Ganzenlever             29,00 

Tournedos van de Green Egg met wentelteefje van ganzenlever en rozijnenbrood,  

knolselderijmousseline, Ratte aardappelen, sugar snaps en jus van port 
 

Kalf & Kalf               28,00 

Kalfsrib-eye met croutons van hartzwezerik, puree van zoete aardappel,  

gegrilde Charlotte aardappel, bospeen, bosui en bearnaisesaus 

 

Desserts  

Dessert van de dag               7,50 

Een heerlijke zoete creatie uit eigen patisserie 
 

Rood fruit & Champagne              9,00 

Rood fruit met sabayon van Champagne en vanille, mascarpone-room, frambozengelei  

en sorbet van dragon, basilicum en yoghurt 
 

Chocolade & Karamel               8,50 

Proeverij van diverse bereidingen van chocolade en karamel uit eigen patisserie 
 

Europese kazen               12,50 

Assortiment Europese kazen met vijgen tapenade, druiven, appelstroop,  

walnoten en rozijnenbrood 



Bib Gourmand menu 37,00 
Sinds 2011 zijn wij door Michelin onderscheiden met een Bib Gourmand.   

Deze wordt gegeven aan restaurants die een goed 3-gangen menu  

serveren voor een schappelijke prijs. 

 

Pulled Pork met zacht gegaarde gamba, mousseline van peterseliewortel,  

diverse zomergroenten en espuma van knoflook en kruiden 

of 

Gazpacho met verse kruiden, komkommer en schuim van Yuzu 
*** 

Gebakken eendenborst met kroketje van gekonfijte eendenbout,  

truffelmousseline, biet, aceto ui, gepofte knolselderij en jus van biet 

of 

Runderlende met bospeen, bosui,  

puree van zoete aardappel en jus van rozemarijn 
*** 

Crème brûlée van passievrucht en vanille met gepocheerde ananas,  

citrus-hangop, gel van banaan en mango sorbet 

of 

Kaasplankje met 3 soorten kaas, vijgentapenade,  

druiven, appelstroop, walnoten en rozijnenbrood 

 

Surprise menu 
Naast onze menu’s kunt u er ook voor kiezen om u lekker te laten verrassen door onze chef. 

Heeft u beperkingen bij bepaalde gerechten? Laat ons dit weten  

en laat uw menu verder over aan de creativiteit van ons keukenteam! 
 

3-gangen surprisemenu  39,50 

4-gangen surprisemenu  47,50       

5-gangen surprisemenu  55,00 

 

Vegetarisch diner 
Indien u vegetarisch wenst te dineren, dan is dat uiteraard mogelijk. 

De chef stelt graag een passend menu voor u samen! 

 

Wijnarrangement 
Bij een culinair diner mag de juiste wijn niet ontbreken. Om de smaakbeleving  

compleet te maken stellen wij graag een passend wijnarrangement voor u samen.  

U krijgt dan bij elke gang een andere wijn geserveerd, inclusief dessertwijn.  

 

3-gangen wijnarrangement  22,50 

4-gangen wijnarrangement  30,00 

5-gangen wijnarrangement  37,50 

(1 glas wijn per gang) 

 
 


