
	
	

 

 
 

VERRASSINGSMENU 
 

 3  GANGEN MENU   €35 

 4  GANGEN MENU  €40 

 5  GANGEN MENU  €45 

10 GANGEN MENU  €70 
 

kaas ipv dessert   (supplement)  € 5,00  

 
 

onze menu’s zijn alleen per tafel te bestellen 

voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers  



 

 

APERITIEFHAPJES  
 

JORIS BROOD vadouvan olie & roomboter  √     € 6 

KOMKOMMER crispy chili olie √      € 4 

OLIJVEN bella di cerignola √       € 4 

EDESE OESTERZWAMMEN pittige thaise wijze  √  € 5 

KIPPENLEVER CREME krokante kruidkoek    € 5 

CULATELLO grissini’s         € 7 

CAPOCOLLO grissini’s         € 7 

CHARCUTERIE mix van hammen & worsten     €10 

KFC korean fried chicken & sesamzaadjes     € 6 

 

KOUDE VOORGERECHTEN 
 

BURRATA truffel, biet & broad beans √      €13 
STEAK TARTAAR pikante mayonaise & toast    €13 

ZALM huisgerookt, champagne room, haring kaviaar   €14 

HOLLANDSE GARNALENCOCKTAIL avocado & groene appel €15 

 

WARME TUSSENGERECHTEN 
 

MOZZARELLA gefrituurd, courgette & olde remeker √  €14 

GAMBA’S plantana, tijgermelk, avocado & tomaat   €16 

PALING gerookt, japanse wijze & radijzen     €18 

ZWEZERIK artisjok, prei & morille jus      €17 

 
 
 



 

HOOFDGERECHTEN 
 

FISH TACO avocado, rode ui, salsa & frietje lamens   €17 

KABELJAUW bbq prei, aardappel & ponzu     €27 

FRUTTI DI MARE langoustine, gamba, vis & safraan risotto  €34 

CANNELLONI cepes, spinazie, artisjok & olde remeker √ €22 

SHORTRIB koreaanse wijze, broccoli & soja aardappels  €28 

 

HOOFDGERECHTEN VOOR 2 PERSONEN 
 

ZEEDUIVEL bbq, thais, tempura groenten & frietje lamens €55 

COTE DE BOEUF ui, bearnaisesaus & frietje lamens   €70 

 

HOOFDGERECHTEN VAN DE JOSPER 
 

DIAMANTHAAS  iers 200 gram        €25 
ENTRECOTE  fat angus 200 gram      €27 
RIBEYE   jansgemarmerd 250 gram     €29 

sjalottenjus            €3 

morillejus            €4 

pepersaus            €3 

met spinazie miso, sesam salade & frietje lamens 

 

 

BIJGERECHTEN  
 

FRIETJE LAMENS vadouvan mayonaise & gefrituurde prei √ € 4 

BROCCOLI gestoomd, koreaanse wijze √     € 6 

SPINAZIE salade miso & sesam √       € 3 

GROENTEN tempura & thaise chili dip √     € 6 

 
 



 

KAAS ASSORTIMENT 
 

NEDERLANDSE KAZEN, STROOP & PX ROZIJNEN   €12,50 
 

NAGERECHTEN 
 

TICKET TO THE TROPICS van GERARD JOLING  
mango crème, passievrucht & hibiscus, lychee ijs    € 8 

CITRUS SKIES van TUNNEL VISION  
sinaasappel, mandarijn, yuzu & meringue      € 8 

CHOCOLATE CHERRYBOMB van MAD CLOWN & YOZOH 
warm chocolade taartje, kersen & yoghurt kaneel ijs   € 9 

THE HAZELNUTS met ICE CREAM MAN  
koffie crème, karamel saus & hazelnoten ijs     € 9 

 

MACARONS 
 

WISSELENDE SMAKEN           €1,50 

 

VOOR THUIS 
 

MACARONS zakje met 6 verschillende smaken         €7,50 

VADOUVAN OLIE 0,5 liter fles        €10 

LIMONADE hibiscus of vlierbloesem liter fles     €10 

 

 

 

 

 
voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers  


