Valentijnsmenu

Valentijnsmenu

Voorgerecht

Voorgerecht

Graved lax van zalm met mosterd-dille
mousse en bloedsinaasappel 6
***
Mousse van geitenkaas met waldorfsalade
en een rozijnen vinaigrette 1
***
Klassieke steak tartaar 2

Graved lax van zalm met mosterd-dille
mousse en bloedsinaasappel 6
***
Mousse van geitenkaas met waldorfsalade
en een rozijnen vinaigrette 1
***
Klassieke steak tartaar 2

€28 p.p.

Soep

€28 p.p.

Soep

(suppl. €9,75)

(suppl. €9,75)

Bisque van garnalen met rivierkreeft

Bisque van garnalen met rivierkreeft

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Confit de Canard met rode kool en citrus jus 3
***
Skrei kabeljauwfilet met hete bliksem, spinazie en een saus
van garnalen 4
***
Gebakken polenta met groene kool, mosterd hollandaise
en een crème van pastinaak 5

Confit de Canard met rode kool en citrus jus
***
Skrei kabeljauwfilet met hete bliksem, spinazie en een saus
van garnalen 4
***
Gebakken polenta met groene kool, mosterd hollandaise
en een crème van pastinaak 5

Assortiment kazen

Assortiment kazen

(suppl. €10,-)

Kazen van Fromagerie Guillaume

6

(suppl. €10,-)

Kazen van Fromagerie Guillaume

7

6

Dessert

Dessert

Dame blanche met warme chocoladesaus 8
***
Ananas uit de oven met pistachecake en praline ijs
***
Koffie naar keuze met 2 bonbons

Dame blanche met warme chocoladesaus 8
***
Ananas uit de oven met pistachecake en praline ijs
***
Koffie naar keuze met 2 bonbons

Wijnsuggesties op volgende pagina

9

Wijnsuggesties op volgende pagina

9

Wijnsuggesties

Wijnsuggesties

1

Spanje | Rioja | maturana, viura, tempranillo blanco

€5,50

1

Spanje | Rioja | maturana, viura, tempranillo blanco

€5,50

2

Frankrijk | Corsica | pinot noir		

		

€4,90

2

Frankrijk | Corsica | pinot noir		

		

€4,90

3

Spanje | Rioja | tempranillo 				

€5,50

3

Spanje | Rioja | tempranillo 				

€5,50

4

Frankrijk | Rhône | houtgelagerde chardonnay

		

€5,75

4

Frankrijk | Rhône | houtgelagerde chardonnay

		

€5,75

5

Australië | McLaren Vale | syrah

			

€5,00

5

Australië | McLaren Vale | syrah

			

€5,00

6

Oostenrijk | Terrassen | grüner veltliner 			

€4,90

6

Oostenrijk | Terrassen | grüner veltliner 			

€4,90

7

Portugal | Porto | touriga nacional, tinta roriz, 		

€5,25

7

Portugal | Porto | touriga nacional, tinta roriz, 		

€5,25

tinto rouro
8

Frankrijk | Roussillon | grenache noir, macabeo, 		

tinto rouro
€4,75

8

syrah
9

Duitsland | Rheinhessen | müller-thurgau, riesling,
grauburgunder

Frankrijk | Roussillon | grenache noir, macabeo, 		

€4,75

syrah
€4,75

9

Duitsland | Rheinhessen | müller-thurgau, riesling,
grauburgunder

€4,75

