
Oesters Irish MÓR per stuk per half dozijn 
 €5,50 €30,50

Oesters Creuses de Normande per stuk per half dozijn 
 €3,75 €21,50

bite’s vooraf

IT’S  DINNER  TIME

Warme voorgerechten/Tussengerechten
Dashi van tonijn   €10,50
met ravioli van tonijn en schuim van taugé 

Indiase wortel-créme soep   €11,50
met een garnituur van kalfswang

Champignons Dordogne (vegetarisch) € 12,50

Krokant gebakken zwezerik   €22,50
gepaneerd in sinaasappel en geserveerd met uiensiroop

Gebakken ganzenlever  €23,50
met gekarameliseerde appel en gerserveerd met dropsiroop

Voorgerechten
Carpaccio van koolrabi (vegetarisch)  €15,50
met gebrande sinaasappel en gegrilde halloumi 

Gravlax  €16,50
zalm met zoetzure komkommer en een crème van mierikswortel

Proeverij van voorgerechten   €17,50

Garnalencocktail  €17,50

Twee bereidingen van tonijn  €17,50

Drie bereidingen van coquille   €18,50

Steak tartaar van Ierse ossenhaas   €18,50
met gepocheerd ei en truffelcrème

Samenspel van ganzenlever  €23,50



Hoofdgerechten

Coquilles gebakken  € 31,50
met twee bereidingen van bloemkool en antibiose van tomaat en groene asperge

Zeebaars  € 25,50
met kikkererwtencurry, doperwten en gestoofde venkel

Bavette van de bbq  € 31,50
met gratin van rode uien en La Ratte aardappel, geserveerd met artisjokken en een saus van gerookte whisky

Biet Wellington (vegetarisch)  € 21,50
met geitenkaas en spinazie

Duo van lam  € 31,50
met een crème van aubergine, garnituur van lentegroenten en maissaus van dragon

Chef’s Klassiekers

Zeetong in zijn geheel gebakken op klassieke wijze  € 43,50

Kreeft Thermidor du chef, geserveerd met romige kruidenpasta en zeegroenten
Keuze uit gegratineerd of naturel

Halve kreeft € 36,50 

Hele kreeft € 52,50

Tournedos Rossini van Iers rund  € 37,50
met een stamppot van raapstelen en roergebakken paddenstoelen, geserveerd met saus van Amsterdamse uitjes

Tournedos zonder ganzenlever  € 34,50
met een stamppot van raapstelen en roergebakken paddenstoelen, geserveerd met saus van Amsterdamse uitjes



IT’S  GASTRO  TIME

Het Gastronomisch 
menu van de chef

Laat je verrassen!

Wijnarrangement (p.p.)

4-gangen €28,95

5-gangen €35,95

6-gangen €42,95

7-gangen €49,95

Arrangementen (p.p.)

4-gangen €50,95

5-gangen €60,95

6-gangen €70,95

7-gangen €78,95


