VOOR

HOOFD

BURGERS

Steak Tartare
van kalfsvlees, kwartelei, cornichons,
uitje en truffelmayonaise 12

Tagliata di Manzo (entrecote van de grill)
met rucola, tomaatjes, parmezaan
en kruidenfrieten 25

Big Vic (Black Angusburger)
met Coppa di Parma, brie, ijsbergsalade,
truffelmayo en verse frieten 18

Grove mosterdsoep (kan ook vegetarisch)
met pancetta en kaascroutons 9

Indiase curry (veganistisch)
met jackfruit, courgette, paprika, basmatirijst
en zoetzure komkommer 16

Classic Beyond Burger (veganistisch)
met avocado, vegan kaas, ijsbergsla,
srirachamayo en zoete aardappelfrieten

Catch of the day
(vraag naar de dagverse vis)

SEIZOENSGERECHT

Zalmtartaar
met avocado, mango en limoenmayonaise

12

Tom Kha Kai (Thaise kippensoep)
met citroengras en kokos 8.5

Ossenhaas
met geconfijte uitjes, aardappelgratin
en rode portsaus 29

Burrata (kan ook vegetarisch)
met serranoham, vijg, basilicum
en citroendressing 14
Gamba’s
met kruidencouscous, auberginesalsa,
tomaatjes en safraandressing 12
Oesters (6)
met mirin, sesam en bosui

13 p.p.

Verse frieten / Zoete aardappelfrieten
Gegrilde groenten

5

6.5

Rucolasalade, parmezaan en amandelen

5

NA
Italiaanse kazen van Gery
met vijgenchutney en crackers

Tonijn
met antiboise, Ratte aardappeltjes
en geroosterde groenten 27.5

Frangelicobanaan
met bladerdeeg-feuillete, pure chocolade,
merengue en hazelnootijs 9

SALADES & FRIETEN

Panna Cotta van mango
met kroepoek van chocolade en kokosschuim

Salade van pittige boerderijkip
met paprika-tomatensalsa, couscous,
rucola en thijmdressing 18
Surf en Turf salade
met ossenhaaspuntjes, gamba’s,
komkommer, wortel, rettich, cashew
en sojadressing 19

ERBIJ

vraag naar het gerecht van de dag

Hertenbiefstuk
met pastinaakpuree, paddenstoelen,
stoofpeer en saus van cranberries 25

16

Risotto (vegetarisch)
met paddenstoeltjes en Parmigiano Reggiano
(ook als hoofgerecht te bestellen) 9/15
Antipasti
(min 2 personen)

dagprijs

17

Quinoasalade (vegetarisch)
met geroosterde bietjes, feta, granaatappel,
pompoenpit en sesamdressing 17

Scroppino
citroensorbet en wodka

9

Crème brûlée met kardemom
IJs van Fressini

14/16

8

9

Dessert etagère
desserts, ijs en taart

19

Proeverij van pure chocolade 7
Proeverij van huisgemaakte taart

7

8

