
 

VERRASSINGSMENU  
 

 
 

3-GANGEN MENU     30 
4-GANGEN MENU     35 
5-GANGEN MENU     40 
10-GANGEN MENU     70 
 
menu’s zijn alleen per tafel te bestellen 



 
BITES               EURO 
JORIS BROOD met vadouvan olie & roomboter Ö    6 
KOMKOMMER met een crispy chili Ö                                     3 
OLIJVEN bella di cerignola Ö        4 
KIPPENLEVER CREME met krokante kruidkoek      4,50 
ZOLDERSPEK met toast van desem       6,50 
SAN DANIEL met grissini’s         6,50 
MIX VAN CHARCUTERIE mix van hammen & worsten    10 
K.F.C. korean fried chicken met sesamzaadjes (6st)   5,50 
 

VOORGERECHTEN         EURO 

POMPOEN Ö 
ricotta, truffel & la fagiolina di lago trasimeno     12 
EDESE OESTERZWAM Ö  
pittige salade op thaise wijze       12 
STEAK TARTAAR  
cornichons, paprika, pikante mayonaise & toast     13 
ZALM  
huisgerookt, champagne room, haring kaviaar & panne carasau 14 
 

TUSSENGERECHTEN         EURO 

MOZZARELLA gefrituurd met courgette, citroen & olde remeker Ö   14 
GAMBA’S met plantana, tijgermelk, avocado & tomaat         15 
PALING gerookt op japanse wijze & radijzen       17,50 
ZWEZERIK met artisjok, cantharellen & morille saus          17 
	
voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers  



 
HOOFDGERECHTEN         EURO 

KNOLSELDERIJ morille, peterselie, citroen & aardappel Ö   21 
SHORTRIB koreaanse wijze, broccoli & soja aardappels   27 
ZEEDUIVEL bloemkool, yuzu, amandel & truffel     27 
RISOTTO AI FRUTTI DI MARE 
langoustine, gamga, vis, tomaat, venkel & safraan   34 
 

STEAKS van de JOSPER       EURO 
FLAT IRON  fat angus 200 gram        24 
ENTRECOTE  fat angus 200 gram        25 
RIBEYE  jansgemarmerd 250 gram       29 
	
sjalottenjus           3 
morillejus            4 
pepersaus           3 
bij de steaks serveren wij een spinazie miso salade & frietje lamens	
	

STREETFOOD           EURO 
FISH TACO’S krokante visfilet, avocado, rode ui & salsa     17 
RED ONION BURGER angus beef, rode ui, tomaat & ijsbergsla   15 
PORK PLATTER pulled pork, ribs met hoisin, buikspek, pickles & dip   20 
bij de streetfood gerechten serveren wij frietje lamens	
	

bijgerechten           EURO 
FRIETJE LAMENS verse friet, vadouvan mayo & gefrituurde prei    4 
FRIETJE TRUFFEL  verse friet, remeker kaas & verse truffel    7 
BROCCOLI gestoomd op koreaanse wijze       6	
SPINAZIE salade, miso & sesam        3	
RAVIOLI merg, citroen & ansjovis (per stuk)      
 2 



 
KAAS                EURO 

ROBIOLA van OUDWIJKER 
nederlands, roodschimmel, koemelk, licht pikant    3,50 
TOMMA NOSTRA van OUDWIJKER 
nederlands, koemelk, aangename hooiachtige smaak   4,50 
LAZULI van OUDWIJKER 
nederlands, blauwschimmel, koemelk, zilt, zoet & kruidig  3,50 
OLDE REMEKER van REMEKER 
nederlands, koemelk, romig, rauwmelks, natuurkorst   5,50 
KAAS ASSORTIMENT 
Nederlandse kazen met px rozijnen & stroop           12,50 
	

TOETJES               EURO 

BLUEBERRY HILL van FATS DOMINO  
yoghurt, zwitserse room en roomijs van bosbes & merengue  8 
PEACHES van THE PRESIDENTS OF U.S.A  
gepocheerde perzik, kaneelkwark & pecannoten roomijs  8 
RASPBERRY BERET van PRINCE 
frambozenijs, mascarpone, balsamico & basilicum siroop  9 
THE HAZELNUTS met ICE CREAM MAN 
koffiecreme, hazelnotenijs & karamel saus       9 
 

MACARONS              EURO 

wisselende smaken               1,50 
 

VOOR THUIS              EURO 

MACARONS 6 STUKS               7,50 
VADOUVAN OLIE 0,5 LITER                10 


