VOOR
Antipasti

carpaccio, vitello tonnato, salade caprese, salamien hamsoorten, vanaf 2 pers. 12.50 p.p.

Carpaccio van Palmensteynrund

met Parmezaan, balsamico-truffeldressing,
pijnboompitjes en rucola 10.00

Gemarineerd buikspek

met zoetzuur van bosui en
mayonaise van Sambal Badjak 9.50

Soep van gepofte aubergine

met bruchetta van Coppa di Parma

Rode curry

met zoete aardappel, linzen, mango
en naanbrood 17.50 (met gamba’s +4.50)

Tagliata di manzo

Ossenhaas

Crème brûlée

met bearnaisesaus, champignons
en verse frieten 24.50

Big Vic

onze hamburger van Black Angus
met verse frieten 17.50

Tataki

Côte de boeuf

met avocado en parels van limoen en gember 11.50

met chimichurrie, paprika wedges, gegrilde limoen
en salade 49.50 (2 p.)

Thaise mosselsoep 11.50

Verse frieten & Victoria’s mayo 3.50		
Rucolasalade, Parmezaan, pijnboompitten en
citroendressing 4.50

Flammkuchen

MAALTIJDSALADES

(19.50 als hoofdgerecht, met salade)

met pompoen, gepofte knoflook
en bundelzwammetjes 9.50

HOOFD
Catch of the day (dagprijs)
Zeebaars

uit de oven met citroen, rozemarijn, knoflook,
aardappeltjes, salade en aioli 22.50

Skrei en kalfswang

met stamppotje van rode bieten
en mosterdjus 22.50

met rozijnen-vijgenbrood en dadelsalsa 12.50

Chocoladefondue

(kan ook vegetarisch) 8.50

Tonijntartaar

Franse kazen van Gery

gegrilde dry-aged ribeye, tomaatjes, Parmezaan,
oregano en kruidenfrieten 23.50

-met oude kaas, ei en truffelmayonaise
-met blauwader kaas, spek en uienchutney

van zwaardvis met ponzu, wakamé en sesam 11.50

NA

Poké Bowl

zalm, avocado, sojaboontjes, komkommer, radijs,
sushirijst en sesamdressing 19.50

Salade Surf & Turf

gemarineerde gamba’s, ossenhaas, gember,
koriander en rode ui 21.50

Linzensalade

met gegrilde groenten, gebrokkelde feta,
granaatappel en abrikozendressing 17.50
Onze salades worden geserveerd met huisgemaakte
frieten & biologisch desembrood van Menno ‘t Hoen

met fruit, marshmallows en lange vingers 11.00
van tonkabonen met chocoladesorbet 8.50

Tarte Tatin

met walnotenijs 9.50

Triffle

met rood fruit, Limoncello, macarons
en karamelsiroop 8.50

IJshoorn met 3 bolletjes ijs van Fressini
en een glaasje Limoncello 9.50

Pure chocolade-avocadomousse

met framboos en rozenblaadjes 8.50

Dame Blanche

vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom 8.50

Victoria’s secret

doosje met bonbons van Koek & Chocolade
uit Laren 7.00

Proeverij van 3 verschillende
homemade taarten
kijk op onze taartentafel! 7.00

