SOEPEN
THAISE TOMATENSOEP
Met kokosmelk, rode curry, kip en koriander

7,00

SCHORSENEERSOEP (V)
Romige soep met paddenstoeltjes, popcorn en notenolie

7,50

VOORGERECHTEN

Al onze voorgerechten worden geserveerd met
brood, olijfolie en aïoli. Gerechten met een (v)
kunnen ook vegetarisch geserveerd worden.

VISTERRINE
Zalmmousse en forelmousse in gerookte zalm
met wasabicréme en tobikokaviaar

9,50

TONIJN
Gerookte tonijnfilet met olijfolie, gamba’s in knoflook,
citroendressing en frisse sla

11,50

GEITENKAAS (V)
Warme geitenkaas met tijm en knoflook,
hazelnootstengels, spinaziesalade met paddenstoelen

9,50

RODE BIET (V)
Gekonfijte rode biet met linzen, hummus,
krokantjes, pompoen met kerrie, zure room

9,50

HERT
Hertenrookvlees met tartaar van schorseneer,
eendenlever oesterzwammen crème en truffelolie

11,50

CARPACCIO
Utrechtse kaas, pijnboompitten, tomaat, olijf,
rucola en truffeldressing

10,50

COPPA
Coppa di Parma met geroosterde tomaatjes,
basilicum, mozzarella, olijfolie, knoflookbrood

9,50

PROEVERIJ DE ENGEL
Diverse kleine gerechtjes om te delen op 1 plank.
Vanaf 2 personen.

13,50 P.P.

HOOFDGERECHTEN
POKÉ BOWL VIS
Gerookte zalm, forel, gamba’s, rijst, komkommer,
frisse salade, Hollandaisesaus

16,25

SKREI
Winterkabeljauw met groene kruidenpuree, gesmoorde
wortel en prei, saus van langoustines

21,50

WISSELEND VISGERECHT
Wij vertellen u graag meer!

DAGPRIJS

RAVIOLI (V)
Paddenstoelenravioli met groene kool en cashewnoten,
camembertsaus en Parmezaankrokantje

18,50

EENDENBOUT
Gekonfijte eendenbout met Chinese five spice,
pastinaakcrème, wentelteefje van krentenbrood,
saus van mandarijn en rode peper

21,50

GRILLGERECHTEN
GRILLPLANK
Wisselend grillgerecht voor twee personen om te delen

DAGPRIJS

RUNDERBIEFSTUK
Geroosterde groenten in knoflook,
knolselderijmousseline, truffelsaus

22,50

KIPDIJSATÉ
Met teriyaki en sesam, zoetzure komkommersalade
met kokos, pindasaus, kroepoek

18,50

LANDZWIJN
Medaillons van landzwijn in spek met zuurkool,
gedroogd fruit, La Ratte aardappel en lauriersaus

21,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met frietjes en op verzoek salade.

NAGERECHTEN

PORT VAN DOW'S

DULCE DE LECHE
Bavaroistaart van dulce de leche met stroopwafelijs
en gelei van spekkoeklikeur

7,50

LBV 2011
Vol, rijk, maar perfect in balans.
Een fraaie droge afdronk

5,75

TARTETATIN
Met kaneelroomijs, Jägermeistersaus, merengueschuim

7,50

10 YO TAWNY
Amber, gouden kleur. Zeer fijne
port met een zachte en rijke smaak

6,75

CHOCOLADEMOELLEUX
Met bramencoulis en citroen-cheesecakeroomijs

8,50

DAME BLANCHE
Vanilleroomijs met slagroom en warme chocoladesaus

7,50

KOFFIE COMPLEET
Diverse lekkernijen met koffie naar keuze

7,50

KAASPLATEAU
Met 5 soorten kaas, appelstroop en noten-kruidkoek

9,50

KOFFIE
IRISH COFFEE
Met Bushmills en bruine suiker

7,00

FRENCH COFFEE
Met Grand Marnier

7,00

ITALIAN COFFEE
Met Amaretto

7,00

SPANISH COFFEE
Met Tia Maria

7,00

COFFEE 43
Met Licor 43

7,00

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. We
hebben een uitgebreide allergenenspecificatie.
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

20 YO TAWNY
8,75
Complexe smaken van gebrande noten
en specerijen. Afdronk lijkt eeuwig te duren!
PORTPROEVERIJ
10,50
Voor als u niet kunt kiezen, drie
kleine glaasjes van bovengenoemde port

