voorgerechten

Trio van oesters : naturel met citroen, gin met komkommer
en op Aziatische wijze

12,50

Bisque met bieslook en garnaaltjes

15,50

Krab Royal, verse Noordzeekrabsalade, krokante soft-shell krab,
crème van limoen, avocado en radijs

23,50

Rundercarpaccio dun gesneden runderkogel met
truffelmayonaise, parmezaankaas, croutons en salade
Eendenleverkrullen supplement

17,50
8,00

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

20,50

Gebakken eendenlever met gekarameliseerde appeltjes,
brioche en saus van appelstroop en gepekelde rode kool

23,50

Rund & pickles, handgesneden rundertartaar, gepekelde zoetzure
groenten en crème van rucola

17,50

Tonijn & Lango, tartaar van tonijn op z'n oosters met
gebrande langoustine, sesam, radijs, avocado en dragon

22,50

Coquille, carpaccio van coquille, granny smith appel, rode biet
crumble van cashew, dressing van yuzu, limoen en dille

20,50

Asperges op z'n Vlaams, warm bereide Brabantse asperges met
geprakt ei en emulsie van hoeveboter en peterselie

21,50

hoofdgerechten
Tournedos “Prime beef”, gebakken runderhaas met
seizoensgroenten, verse frietjes en romige pepersaus

34,50

Risotto asperges, vegetarische romige risotto van en met asperges,
gepocheerd hoeve-ei en seizoensgroenten

24,50

Rouleaux van Mechelse koekoek, rollade van Mechelse koekoek
met pesto, parmaham, spinazie, risotto met groene kruiden,
romige dragonsaus

29,50

TarFoie, zacht gegaarde tarbot met gesmolten eendenlever,
gestoofde spinazie, crème van zoete aardappel, courgette en
gekarameliseerde nootjes

34,50

Kabeljauw & coquille, kabeljauw uit de oven met coquilles,
stamppot van prei, seizoensgroenten en
beurre blanc van hazelnootboter

29,50

Heilbot & paling, zacht gegaarde witte heilbot met asperges,
gerookte paling, gestoofde spinazie en mousseline van aardappel
en hollandaisesaus met gerookte paling en bieslook

34,50

Duo kalf, rosé gebraden kalfshaas, krokant gebakken zwezerik,
asperges, boontjes, beukenzwam, gekonijfte aardappeltjes en
kalfsjus met madera

34,50

KREEFT UIT ONS HOMARIUM (550-600 GRAM)
Halve kreeft met verse pasta en basilicumboter
Halve kreeft met basilicumboter, frisse salade en frietjes
Hele kreeft met verse pasta en basilicumboter
Hele kreeft met basilicumboter, frisse salade en frietjes

29,50
29,50
49,50
49,50

