SPECIALE KOFFIE
irish coffee
Jameson.

spanish CoFFEE
Tia Maria / Licor 43.

french coffee
Cointreau / Grand Marnier.

italian CoFFEE
Amaretto.

Kluizenaars CoFFEE
Frangelico.

loKALE CoFFEE
Boterbabbelaar.

highland coffee
Highland Park.

cafe royale
Cognac.
Zin in iets anders te drinken?
kijk op onze drankkaart voor inspiratie!

v.a. € 7

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Roseval, little gem, sesam-soya,

Tournedos
*make it rossini + €10

gepocheerd ei, bosui, cress.

Seizoensgroentes, aardappeltaart, kalfsjus.

aan tafel gerookte zalm

carpaccio

€ 14

€ 12,5

Truffelmayo, rucola, oude boerenkaas,
pijnboompitjes.

Dikke bak met bietn
Gepofte bieten, geitenkaas, gerookte
amandelen, kruidenolie, cress.

Terrine biologische
eendenlever en kalfswang

Wortel gember soep

eendenlever, verse truffel, kalfswang, Madeira.

Mango, bastogne, roomkaas.

Heilbot, poftomaat, zwarte pasta,

€ 7,5

truffelrisotto

knoflook, limoenblad, kokosmelk.

Bospaddenstoelen, verse truffel,

tomaatje, eitje, croutons.

€ 10,5

€ 18,5

€ 21

vegetarisch
kan ook vegan
big green egg
Dé eivormige keramische BBQ. Wij gebruiken
hem voor slow cooking, grillen, bakken, stoven
en roken. Voor voor, hoofd én na gerechten.

€ 3,5
€4

€ 8,5

Niet zo lokaal.. maar wel lekker!

Roomboter appeltaart met een

BIJGERECHTEN
broodje met dip

tonkabonen, (uit het groene eitje).

Appeltaart
€ 18

€ 7,5

Banaan, toffee, chocolade,

Kaas

schuim van oude kaas.

Frietje huisgemaakte mayo

€8

Witte chocolade parfait, bramen,

Smoked bannoffee

parmezaan, kruidenolie.

Kippendij, gamba, sereh, gember,

€ 6,5

ruby, stokkie.

mozzarella, truffelaardappel.

koriander.

Kaaskrokant, kippendij, baconchips,

€ 19,5

Hoisin, gekonfijte kriel, krokante

wilde heilbot

caesar salade

rubychoco magnum

Gegrilde bospeen, gerookte

€7

Chocolade lavacake

€ 7,5

Do we need to say more?

mizuna, jacket potato.

Bospeen, gember, kokos, rode peper,

Tom kha kai

€ 23

Chimmi churri, poftomaat, knoflook,

bbq veggie lovers

12 jaar oude balsamico, piccalilly, mizuna.

€7

Ananas, kokos, rum, amaretti.

little gem, sesam.

Zacht gegaarde kalfswang, bio eendenlever,

No Tiramisu

Mango cheesecake

GELAKTE EENDENBorsT
€ 13

€ 26

* Extra grote tournedos, gebakken biologische

flat iron steak
€ 9,5

DESSERTS

flinke toef slagroom.

€5

