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Sit-down dinner
We bieden u de gelegenheid om (deels) zelf het menu samen te stellen uit gerechten van onze
reguliere menukaart. Uiteraard houden wij rekening met vegetarische wensen en speciale
diëten. Alle gerechten worden met elkaar gedeeld en in het midden van de tafel geserveerd.
Tastingmenu
Tastingmenu met zoet dessert
Tastingmenu met kazen
Tastingmenu met zoet dessert en kazen
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Sit-down dinner
Borrel

Ronde 3

Ronde 1&2

Hamburger Black Angus / 65 gram / brioche / truffelmayonaise / cheddar /
gebakken ui (1 per persoon)
Bietenburgertje rode biet / mierikswortel / waterkers / crème fraîche / groene appel
Frietjes (worden voor alle gasten in het midden van de tafel geserveerd)

Deze hapjes worden standaard geserveerd bij aanvang van het diner.
Brood pesto / boter
Grote groene olijven met pit
Salchichón (Spaanse worst)
Flammkuchen klassiek en/of vegetarisch

Uit onderstaande gerechten kunnen er 6 gerechten gekozen worden.
De keuzes van de gerechten dienen vooraf bij ons bekend te zijn.
Oesters frambozenazijn / sjalot (1 per persoon)
Tataki zalm sesam / soja lak / krokante nori / wasabi / komkommer
Ceviche zeebaars / leche de tigre / mango / bataat / chili / limoen
Sushi roll met vis of vegetarisch
Carpaccio kogelbiefstuk / pesto / sjalot / peterselie / pijnboompit / spek /
Parmezaanse kaas
Thai salad gegrilde kip / taugé / pinda / kokos / komkommer / paprika / krokante ui /
munt / limoen
Fregola kerstomaat / salsa verde / olijf / geitenkaas / boerenkool / gebrande citroen
Steak tartaar (rauw) piccalilly / truffelmayonaise / toast
Falafel kikkererwt / tzatziki / gepofte paprika / pita
Octopus gegrild / groene asperge / knolselderij / gele paprika / chorizo / aceto balsamico
Buikspek langzaam gegaard / hoisin / gele curry schuim / lente-ui
Risotto truffel / paddenstoelen / rucola / Parmezaanse kaas

Voor alle gasten wordt er een hamburgertje geserveerd. De keuze voor een hamburgertje
van Black Angus of een bietenburgertje moet bij ons van tevoren bekend zijn.

Dessert

Grand dessert proeverij met verschillende items. Het dessert zal in het midden
van de tafel geserveerd worden om met elkaar te delen.

Kazen

Kaasplateau 3 soorten / mueslibrood / appelstroop

