3-gangen verrassingsmenu van onze chef!
Pumpkin V 8.5
Pompoensoep | bataat | geitenkaas | chilipeper |
hazelnoot | bieslook
Lobster 9
Bisque kreeft | black tiger garnaal | gerookte crème
fraîche | citroen | rouille

Kalf 12
Kalfsmuis | vanille olie | artisjok | kappertjes
mayonaise | gedroogde tomaat

Local Chef’s! soup 8.5
Vraag je chef welke soep we vandaag serveren

Ceviche 13
Witvis | passievrucht | crème vadouvan | groene
appel | krokant groene kruiden

Hand op de Knip 6
Mini pain-qnip brood | 3 smeersels

Local Chef’s! starter 12.5
Vraag je chef welke starter we vandaag serveren

Boeuf Bourguignon 24
Rund | champignons | knolselderij | spek | aardappelpuree
Peking duck 23
Peking eend zoetzuur komkommer | noedels | beukenzwam
| pastinaak | knolselderij
Local Chef’s! Meat Signature 32.5
Voor onze Meat Signature Dish gebruiken wij de lekkerste
cuts van het rund. De chefs vertellen je welke steak
vandaag op he menu staat en hoe we deze bereiden.
Holy Duck (small 12.5 / big 16.5)
Huisgerookte eend | biet | gekarameliseerde
sinaasappel | walnoot dressing

De Meat Signature wordt geserveerd met bijpassende
garnituren.

Say Goat Cheese V (small 12.5 / big 16.5)
Geitenkaas | gepocheerde peer | vijg | zoetzuur
pompoen | amandel | balsamico siroop

Dieetwensen of allergieën? We horen het graag!
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Sea bass 23.5
Zeebaars | fregola | gegrilde courgette | bospeen |
groene asperge | sauce pimente
Local Chef’s! Fish Signature 27.5
Voor onze Fish Signature Dish gebruiken wij
dagelijks verse vis van de afslag. Wij vertellen je
graag welke vis we vandaag hebben ingekocht en
hoe we die gaan bereiden voor je.
Onze Fish Signature wordt geserveerd met
bijpassende garnituren.

Chef’s! Burger 19.5
100% beef | brioche | Chef’s! burger saus | augurk | cheddar |
tomaat | huisfriet
Ribs 21.5
Smokey BBQ ribs | groene salade | Bourbon lak | maïskolf |
huisfriet
Fish & chips 20.5
Schelvis | groene salade | zoetzuur komkommer | rémoulade
| huisfriet
Uncle Phil 19.5
Philly steak sandwich | entrecote | cheddar | piccalilly |
gebakken uitje | jalapenos | huisfriet

The BIG apple 8.5
Appel | rozijn | trifle | kaneel | crème Suisse
Lava cake 8.5
Moeulleux | pistache ijs | macaron mousse

Veggie burger V 18
Porto bello burger | Shropshire blue | kumato
tomaat | rode ui | zoete aardappel of huisfriet
Celeriac V 19.5
Gratin knolselderij | zoete aardappel | eringy |
champignons | paddenstoelensaus l geroosterde
hazelnoten

Mix the Twiks
Caramelmousse | biscuit | chocolade merengue |
vanille saus
Chef’s! Dessert 9
Vraag één van onze chefs naar het dessert
Cheese platter 9.5 / 13.5
3 of 5 soorten kazen | chutney | noten brood
Chef’s! coffee and friandises 6
Koffie of thee met friandises

Dieetwensen of allergieën? Wij horen het graag!

