M

ENU’S

Lunchmenu
Twee gangen lunchmenu inclusief koffie of thee met friandises.

32,50

Menu’s ‘JRE’
Seizoensgebonden, culinaire verrassingsmenu’s te bestellen in het volgend aantal gangen:
Drie gangen *
Vier gangen
Vijf gangen
Zes gangen

42,50
52,50
62,50
72,50

Deze menu’s zijn uit te breiden met een gang kaas
Kaas in plaats van een dessert

12,50
4,50

Supplement

De vijf en zes gangen menu’s zijn uitsluitend per tafel te bestellen.

Vegetarische menu’s
Drie gangen *
Vier gangen
Vijf gangen

39,50
49,50
59,50

Menu’s aangeduid met een * zijn uitsluitend te bestellen van maandag tot en met vrijdag.
Wijnen
Ons restaurant biedt de mogelijkheid om passende wijnen te drinken bij de gerechten van
het menu. Maakt u liever zelf een keuze? Wij beschikken over een wijnkaart met een
uitgebreide selectie wijnen. Hier vindt u ook een ruim aanbod aan kleinere flesjes van 375ml.
Wij helpen u graag met uw keuze.
Prijs per glas

Heeft u allergieën of dieetwensen? Meld het ons.
Ons keukenteam houdt graag rekening met uw allergieën of dieetwensen zowel bij de
verrassingsmenu’s als bij onze a la carte gerechten.

7,00

V

OORGERECHTEN

Noordzeekrab & Octopus

19,50

Noordzeekrab met octopus, bereidingen van tomaat, avocado en citrus.

Coquille

22,00

Gebakken coquille met knolselderij, kastanje,
hazelnoot, herfsttruffel en paddenstoel.

Varkenswang & Langoustine

19,50

Zacht gegaarde varkenswang met krokante langoustine, gepikkelde groenten,
bloemkoolsoorten en een lichte jus met mille et une nuits.

Eendenlever
Gebakken eendenlever en rouleau van eendenlever met appelstroop,
bereidingen van kweepeer en sorbet van duindoornbes.

24,50

H

OOFDGERECHTEN

Schelvis & Gerookte Paling

29,50

Zacht gegaarde schelvis met gerookte paling, groene kruiden,
bereidingen van aardappel en saus van gerookte paling.

Snoekbaars & Buikspek

29,50

Op de huid gebakken snoekbaars met zacht gegaard buikspek,
groene kool, knolsoorten, mosterd en winterbouillon.

Grain fed Runderentrecote

29,50

Gegrilde runderentrecote met fregola, sjalot, bietjes en saus van zwarte knoflook.

Kwartel & Eendenlever

29,50

Gebakken kwartelfilet met krokante boutjes, bonbon van eendenlever,
bereidingen van pompoen, spitskool en gevogeltejus met gember.
Supplement gebakken eendenlever

7,00

Kreeft

31,50

Hele gegrilde kreeft met bijpassend garnituur.

