
Start & share

Bietengnocchi met berberse kruiden (v)
Bieten - boerenkool - walnoot

Eat now, travel later...

Hoofdgerechten

MENU’s
lunch: 29 euro

Dagelijks wisselende suggestie van de chef

dinerformule:  50 euro 
Keuze uit voor-, hoofdgerecht en dessert. 

Voor de gerechten met (*) geldt een supplement van 5 euro

SUGGESTIES

Maximaal 4 keuzes per tafel
Allergenen? Wij helpen je graag!

Kleine rakkers

Purple lam (*)
Blauwe kaas - paarse wortel - vitelotte

Pho chay (v)
Oesterzwam - gember - noedels

Rode poon met dashi (*)
Kombu - Fregola - Wortel 

Skrei ‘love fish’
Amandelkorst - broccolini - schorseneer

Varkenswang op Spaanse wijze
Gegrillde bloemkool - knoflook - paprika 
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Dagsoep 6
Gepaneerde visjes met wortel 13
Pasta bolognaise 12
Balletjes met preipuree 13

Bitterbal van eend  12
Charcuterieplank  13
Millefeuille met taramosalata 10
Bolinhas sapateira 11
Schorseneren met sesam (v) 9 

Carpaccio iberico pressa
Chimichurri - lente-ui - pesto 

Voorgerechten

Gefrituurde raviolini truffel (v)
Gerookte champignon - parmezaan - truffel

Gerookte prei met caramelkaas (v)
Dukah van noten - Gjetost - preipoeder

Iers gebraad met yorkshire pudding 
Huisgerookt gebraad - mosterd - vitelotte

Panna cotta rivierkreeft
Rivierkreeft - paprika - groene kruiden

Rode curry gamba 
Kokosroom - knolselder - gepofte quinoa
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Voorgerechten als hoofdgerecht +5 euro

LEGENDE
Bolinhas sapateira: Portugese krabballetjes 
Chimichurri: Zuid-amerikaanse salsa van paprika en ui
Dashi: Japanse bouillon van kombu
Dukah: Notenmengeling uit midden-oosten 
Gjetost: Noorse bruine geitenkaas met caramelsmaak
Taramosalata: Grieks/Turkse tapenade van gezouten vis 
Yorkshire pudding: Pannenkoekbeslag uit engeland

Desserts
Passievrucht met witte chocolade 12
Peerbeignet met caramel 11
Red velvet wafel met rood fruit 12
Siciliaanse cannoli met ricotta 12
Smoked brownie met ‘red by petrus’ 11

Gerookte picanha met fregola
Witloof - champignon - truffel

Zeeduivel met schorseneren
Zeeduivel - schorseneren - knolselderpuree 
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