
Q)OORGERECHTEN

Potage de petits pois 8,50
Doperwtensoep, crostini en rouille verte

Escargots Bourguignon
h dozijn 12,50
1 dozijn 19,50

Carpaccio 14,50
Handgesneden rundercarpacccio,
truffelcrème, pijnboompitten en Grana
Padano

+ Geschaafde eendenlever 4,50

Steak tartare 14,50
Tartaar van rund, Arbequina olijfolie,
olijven crumble en tomaten krokantje

Eendenlever & cacao 15,50
Torchon van eendenlever, cacao, koffiegel
en kardemom brioche

Tonijnbites 14,50
Krokante nori chips, tonijntartaar, sojaboon
en furikake

Lamsnek 14,50
Gestoofde lamsnek, gerookte amandel,
zwarte rijst, knolselderij en eigen jus

Oeuf'en Meurette' 13,50
640C eidooier, oesterzwam, enoki, rode

wijn jus en zuurdesemcrouton

Schelpjes dagprijs

Wisselend aanbod van schelpdieren

VESTERS

Franse creuses / Normande nr.3

lh Dozijn 17,50 / Los 2,95

Klassiek Frans met citroen, en mignonette

h Dozijn 17,50 / Los 2,95

Oesters met citrusgel en komkommer

T)hcueai/erie
De letterlijke vertaling isfijne vleeswaren.

Wij hebben voor u een mooie selectie van

kleine porties gemaakt met de vier vleeswaren

hieronder. Deze zijn ook los te bestellen.

Petite / Grande 12,50 /19,50

Pâté de Campagne 4,75

Huisgemaakte boerenlandpâte

Jambon de Bayonne 6,00
Een licht gezouten ham uit Frankrijk

Rillettes de poulet 5,00
Gepekelde en gekonfijte kip
Peper Fuet 5,00

Pittige Catalaanse gedroogde worst

JALADES

Salade Hummus
Salade met kikkererwten, little gem,

tomaat en dukkah

Petite / Grande 13,50 / 18,50

Salade Tonijn
Salade met rauwe tonijn, little gem,

avocado, krokante uitjes en unagi dressing

Petite / Grande 14,50 / 19,50

OOFDGERECHTEN

Bavette 26,50

Een heerlijk stuk uit de flank van het rund

bereid op de Big Green Egg met groene

asperge, daslookcrème en

knoflook- karameljus

Dorade 24,50

Dorade filet, palingbouillon, antiboise van

tomaat en olijf

Confit de Canard 23,50
Gekonfijte eendenbout, honing citrusjus,
kumquat, little gem en sumac

Lamsrump 24,50
Steak uit de lamsbout, rode biet, gepekeld
mosterdzaad en eigen jus

Steak tartare 22,50
Klassieke steak tartare (rauw), aan tafel
bereid

Pansotti 21,50
Gevulde pasta, spinazie, witte pesto en
walnoten

Viande duJour
Wisselend vleesgerecht van de dag.
Wij vertellen het u graag!

Poisson dujour
Wisselend vleesgerecht van de dag.
Wij vertellen het u graag!

OŒENU DU CHEF

Alleen per tafel te bestellen.

Natuurlijk houden onze koks rekening met

dieetwensen en/ofallergieên.

4-gangen diner
5-gangen diner

49,50

59,50


