Chef’s specials
Deze gerechten wisselen dagelijks. Uw gastvrouw of gastheer informeert u graag
over onze Chef’s Specials.

€ dagprijs

Voorgerechten
Rotterdams broodplankje met extra vierge olijfolie en roomboter (V)

p.p.

€ 3.50

Romige pompoensoep met pompoenpitten, roomkaas en tuinkers (V)

€ 10.50

Rouleau van gerookte runderribeye met rucola, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaat, pijnboompitten en een balsamico pesto dressing

€ 16.50

Oosterse tonijntartaar met wakame salade, sojaboontjes, wasabi, kroepoek en
soja-gember dressing

€ 17.50

Ballotine van Noorse zalm met zoetzure groenten, mierikswortel crème en
limoen-basilicum ijs

€ 17.50

Caesar salade met Romeinse sla, ei, knoflook croutons, Parmezaanse kaas en
bijpassende dressing
Met gerookte zalmfilet
Met parmaham
Met krokante artisjokharten (V)
De salades zijn ook als hoofdgerecht te bestellen tegen een meerprijs van € 5,50
Ravioli (3 stuks), in knoflook gebakken bospaddenstoelen, rode wijn truffelsaus (V)
Extra vers geschaafde truffel

€ 17.50
€ 16.50
€ 14.50
€ 14.50
€ 4.50

Hoofdgerechten
Vegetarische hamburger van grotchampignons op een getoaste briochebol met
tomaat, komkommer, augurk, rode ui, groene krulsla, remoulade saus met
zongedroogde tomaat en verse frites (V)

€ 19.50

Wilde Heilbotfilet met aardappel, wortel, sjalot, witte wijnsaus met grove mosterd
en krokante salie

€ 28.50

Gepocheerde Hamachi filet met noedels, groene thee, Thaise basilicum saus,
saffraan en kroepoek

€ 27.50

Ravioli (5 stuks), in knoflook gebakken bospaddenstoelen, rode wijn truffelsaus (V)
Extra vers geschaafde truffel

€ 24.50
€ 6.50

Surf & Turf met ossenhaas en black tiger garnalen, een crème van zoete aardappel, € 34.50
rode wijnsaus en Yakiniku
Tamme rosé gebakken eendenborst met vergeten groenten, een crème van mais,
gepofte tomaatjes, rode biet en kaneel

€ 27.50

Gegrilde kippendij saté met saté saus, atjar, gefrituurde ui, kroepoek en verse frites € 18.50
Gegrilde hamburger van Amerikaans rund op een getoaste briochebol met tomaat,
komkommer, augurk, rode ui, groene krulsla, gebakken spek en remoulade saus
met zongedroogde tomaat en verse frites

€ 22.50

Bijgerechten
Verse frites met truffelmayonaise
Seizoengroenten
Gemengde salade

€ 5.50

Verse frites met Parmezaanse kaas, vers geschaafde truffel en huisgemaakte
mayonaise

€ 10.50

