Voorgerechten
Brood met alioli €4,50
Proeverij van diverse vis en vlees voorgerechten. (vanaf 2 personen.) €14,00 p.p.
Gamba’s Pil Pil €11,50
Spaanse peper, knoflook, paprika poeder. Geserveerd met brood.
Verse carpaccio €11,00 (Groot €19,50)
Licht gerookt rundvlees geserveerd met Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten en
truffelmayonaise.
Pulpo €12,00
Langzaam gegaarde octopus. Gemarineerd in ui, knoflook, witte wijn, tomaat en paprika.
Geserveerd met zeekraal.
Verse zalm €11,50
Gemarineerd in rode bietensap. Geserveerd met gefrituurde kappertjes, dille, mache sla en een
limoenmayonaise.
Vegetarische herfstpasta €9,75
Tagliatelle met oesterzwammen, shiitake en kastanjechampignons, gebakken in knoflook, ui en
room met geschaafde Parmezaanse kaas.
Iberico varkensstoof €11,75
Krokant gebakken zacht gegaard varkensvlees op aardappel puree en pompoencrème met
schorseneren en jus.
Huisgemaakte uiensoep €8,50
Met een broodje, gegratineerd met kaas
Escargots €9,50
Zes wijngaardslakken in de oven gegaard op Franse wijze. Geserveerd met een broodje.
Vegetarische dim sum €9,00
Drie verschillende soorten vegetarische dim sum geserveerd met sojasaus.

Hoofdgerechten
Ossenhaas saté €18,50
Gegrilde ossenhaasspies, geserveerd met satésaus, gefrituurde uitjes, zoetzure komkommer en
kroepoek.
Kabeljauwhaas €24,50
In de oven gegaard met een krokante korst van hazelnoten, mosterd, peterselie en knoflook. Op
een bedje van pasta en zeekraal.
Zwanenburger €17,50
200 gram runderburger op een Italiaanse bol met augurk, spek, sla, ei, kaas, geserveerd met
zoete-aardappel friet.
Lamsschenkel €21,50
Gestoofd lamsvlees geserveerd in stoofjus met ui, tomaat, wortel, prei, rozemarijn, tijm en
krieltjes.
Vegetarische oosterse lasagne €16,50
Dun gesneden rode biet in laagjes opgebouwd met rode curry, ricotta en belegen kaas.
Runder stoofvlees €19,50
Geserveerd met aardappelpuree, gebakken zuurkool en jus.
Tournedos €25,00
Gebakken ossenhaas tournedos met aardappelpuree, gebakken zuurkool en rode wijnsaus.
Kaasfondue €18,00
Gemaakt met boeren kaas, Contadino en Gruyère geserveerd met breekbrood en verse groente.
Mixed grill 300 gram €22,50
Een combinatie van ossenhaas, varkenshaas en kippendijfilet op herfstpasta geserveerd met
pepersaus.
Gekonfijte eendenbout €19,50
Geserveerd met abrikozencompote, aardappelpuree en rucola.
Gele curry pan €19,75
Licht pittige gele curry met kippendijen, chorizo en verse groentes.
Vis van de dag € dagprijs
Vraag het personeel voor informatie.
Extra bij te bestellen
Friet met mayonaise €3,00
Zoete-aardappel friet met mayonaise €3,50
Gebakken krieltjes met mayonaise €3,50
Warme saus €2,00
Koude saus €1,00

Dessert
Kersen scroppino Italiaans tussengerecht of dessert van limoen sorbetijs, prosecco en wodka
€9,00
Warme kersen met kaneelijs en slagroom €7,00
Warme chocolade lava cake geserveerd met vanille-ijs, slagroom en
Rood fruit-coulis €8,00
Warme appel tarte tatin met vanille-ijs en slagroom €8,00
Friandises bestaande uit een macaron, bonbon, boterkoek en een ijslolly €7,50
Boerenjongensijs met advocaat, boerenjongens en slagroom €8,00
Speciale koffies
Irish koffie. (Jameson) €8,00
Italian koffie. (Amaretto) €8,00
Spanish koffie. (Tia Maria) €8,00
French koffie. (Grand Marnier) €8,00
Kiss of fire. (Cointreau en Tia Maria) €8,00
D.o.m. koffie. (Bénédictine) €8,00
Espresso Martini €9,50
Cocktail met vodka, Tia Maria en espresso.

