November & December
4 GANGEN BITES € 25,50
Avocado

€ 6,75

Drie krokante balletjes van avocado
met een chutney van tomaat en
gember

Loligootjes

€ 6,75

€ 9,75

Reuzegamba

€ 9,75

Tonijn

€ 9,75

Patrijs

€ 9,75

Gegrilde reuzegamba met Lardo
di Colonnata en ponzu dressing
€ 6,75

Gebakken bietjes met feta en
taglia olijf

Wildbouillon

Hert

Gebraden hertenbiefstuk
met stoofpeercompôte en
kruidkoeksaus

Salade van loligootjes met
peterselie en sjalotjes

Bietjes

4 GANGEN BITES € 37,50

Carpaccio van tonijn op een
krokante brique met togarashi crème
€ 6,75

En croûte bereid en geserveerd
met paté

Met een puree van kastanje en
pompoen, geserveerd met een
eigen jus

4 GANGEN BITES € 31,50
Ossenhaas à la minute

€ 8,25

Met een dressing van
Parmezaanse kaas, noten en pesto

Rode kool

€ 8,25

Petit four van rode kool met
kaneel en atjar van kurkuma

Makreel

Langzaam gegaarde runderlende
met pikante sojastroop en
cashewnootjes

HT

Kalf

Combinatie va
n sukade en
kalfsoester m
et een stamp
otje
van winterpos
telein

Skrei

€ 8,25

Ravioli gevuld met gerookte makreel
en geserveerd met komkommer

Runderlende

HOOFDGEREC

Geserveerd m
et Chinese ko
ol,
wortelcoulis e
n rivierkreeft
jes

Aardse groen

te

€ 8,25

Proeverij van
oerwortel,
pastinaak en
aardpeer

€ 24,50

€ 21,50

€ 16,50

Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook
allergeenvrij bereiden!

PARADE VAN DE CHEF
5 GANGEN

€ 37,50

Gevarieerd en verrassend menu.
Proef verschillende gerechtjes:
van hartig tot zoet.
Deel de gerechtjes met je tafelgenoten,
behalve de lekkerste!

WOENSDAG VISDAG!
• 	4 bites gemaakt met dagverse vis
• 	2 glazen wijn
• 	Huisgemaakt brood en verse friet

DESSERT
Zoet

€ 7,00

VRIJDAG BEEF & BIER!

4 KAASCREATIES
• 	Chaource
• 	Vacherin mont d’or
• 	Brandnetelkaas
• 	Bleu des Basques

€ 11,50

€ 3,25

€ 32,50

• 	4 ‘beef’ bites voor echte vleesgenieters!
• 	2 glazen speciaalbier
• 	Huisgemaakt brood en verse friet

SUNDAY HOT BITES

LEIDSCH BROODJE
Door Molen de Put gemalen melange
met brooddip

€ 27,50

€ 24,50

• 	4 van de lekkerste, beste bites van de week
• 	2 glazen wijn
• 	Huisgemaakt brood en verse friet

Heeft u een allergie? Meld het ons. Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook allergeenvrij bereiden!

