VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Dagsoep met bijpassend garnituur

9,50

Bisque met bieslook en garnaaltjes

15,50

Kleine rundercarpaccio met truffelmayonaise, parmezaankaas,
croutons en salade

15,50

Zelfgemaakte pasta met dagvangst, pesto, parmezaankaas en rucola

21,50

Americain, klassieke rundertartaar bereid op Vlaamse wijze,
handgesneden frieten en frisse salade

21,50

Vol au vent, pasteitje met ragout van hoeve-kip, kalfsgehaktballetjes,
geserveerd met friet en salade

21,50

Grote rundercarpaccio met truffelmayonaise, parmezaankaas,
croutons en salade
eendenleverkrullen supplement

17,50
5,50

Tournedos, Paraguayaanse runderhaas, verse frietjes,
seizoensgroenten en rode portsaus

32,50

Sashimi van tonijn en zalm met wasabi, sojasaus, gember en wakame

19,50

Roodbaars “mèditerranée”, gebakken roodbaars met tomatenpesto,
pappardelle en beurre blanc met aceto

26,50

Heilbot & asperge, zacht gegaarde witte heilbot, asperges,
bèarnaise met gerookte heilbot en bieslook

29,50

Melkkalf & morieljes, gegrilde blanke kalfslende, krokante zwezerik,
lentegroentjes en romige saus met morieljes

32,50

Zuiglam, diverse bereidingen van Texels zuiglam, jonge bospeen,
couscous op Marokkaanse wijze en romige saus met kummel

32,50

Runderentrecote “grain-fed”, graan gevoerde Australische runderentrecote
geserveerd met verse frieten en peperroomsaus

29,50

Gebakken eendenlever, met gekaramelliseerde appeltjes,
brioche en saus van appelstroop
Gerookte dikke paling, met brioche en fris slaatje
Paté van de chef, zelfgemaakte paté met brioche,
compote van aalbessen en kruidensalade
Zalm, frisse tartaar van zalm, gemarineerde zalm,
salade met venkel en groene appel

22,50
16,50

14,50

18,50

Beef “tataki”, geschroeide runderkogel op Japanse wijze met
zwarte knoflook, miso, sesam en vegetarische loempia

19,50

Kleine tartaar van rund, handgesneden rundertartaar
geserveerd met brioche, avocado en crême van eidooier

15,50

Salade de Swaen, frisse lentesalade met asperge, gelakte langoustine,
gebakken coquille, grijze garnalen en krabsalade

21,50

Asperges op Vlaamse wijze, gekookte asperges, saus met ei,
peterselie en roomboter

19,50

Heeft u een allergie? Meld het ons.

EXTRA TE BESTELLEN
Frites, verse frietjes met mayonaise

4,00

Salade, bakje frisse salade met huisdressing

4,00

Seizoensgroenten, bakje warme seizoensgroenten

4,00

