Champagne Laherte " Brut ultradition"
Spumante Ca' de Noci "Querciole" 2016
Vers huisbereid tomatensap , Jus de tomate maison

14
9
6,5

Tartaar van rode biet met kappers, zilveruitjes en augurken , crème van groene kruiden

21

Tartare de beterave rouge préparé au câpres, petites oignons et cornichons, crème aux fines herbes
Tartar of beetroot with capers, silver onions and pickles, cream of green herbs

29

Marbré van Périgord ganzenlever en ossenstaart, brioche toast
Marbré de foie gras du Périgord et queue de bœuf, brioche grillée
Marbré of Périgord goose liver and oxtail, brioche toast

Huisbereide pittige boudin noir, frisse salade met "cox" en granaatappel

23

Boudin noir épicé , salade fraîche avec pomme "cox" et grenade
Homemade spicy boudin noir, fresh salad with "cox" apple and pomegranate

Oscietra* kaviaar (15gr)
"Mocovite"; Noirmoutier aardappel met zure room, bieslook en 15 gr kaviaar

20 minuten

45

Pomme Mocovite, pdt de Noirmoutier, crème crue, ciboulette et 15 gr de caviar
" Moscovite" Noirmoutier potato with sour cream, chives and 15 gr of caviar

*

Op verzoek verschillende bereidingen met kaviaar
*deze Ocietra kaviaar is afkomstig uit het Duizend-eilanden-meer in China

3st.
6st.
9st.

Zeeuwse Grevelingen "Dutch Imperial" oesters 6°°°°°°
Les huîtres de Zélande Grevelingen "Dutch Imperial" 6°°°°°°
Zeeland's Grevelingen "Dutch Imperial" oysters 6°°°°°°

suggestie met Noorse langoustines
suggestie met Bretoense krab
suggestie melkkalf"Carne della montagna Dolomiti"

15
30
38

VG HG
38 55
28 38
28
met 5 gr wintertruffel 42

gerechten gebaseerd op de Mayr principes
Al onze gerechten zijn uitsluitend huisbereid met natuurlijke,
biologische of wilde ingrediënten zonder toegevoegde extracties
glutenvrij mogenlijk
Bij allergieën helpen wij u graag bij het maken van uw keuze

Zonnevis filet met handgepelde grijze garnalen saffraan aardappel en jus

42

Filet de St Pierre aux crevettes grises, pommes de terre au safran et jus
John dory fillet with hand-peeled gray shrimp, saffron potato and gravy

Op de graat gegrilde wilde tarbot

58

Turbot sauvage grillé sur l'arête
Grilled wild turbot

2 cts
Grote zeetong uit Noirmoutier in zoutkorst met mousseline van de dag

49 pp

Grande sole de Noirmoutier en croûte de sel, sauce mousseline du jour
Large sole from Noirmoutier in salt crust with mousseline of the day

Carne della montagna Dolomiti
Entrecôte van melkkalf uit de Dolomieten met volle grond Brussels lof en mosterdjus

46

Entrecôte de veau de lait des Dolomites aux chicorée de Bruxelles, sauce moutarde
Entrecôte of milk calf from the Dolomites with chicory of Brussels, mustard gravy

Axuria Melklam uit de Pyreneeën gebraden met wilde oregano, aardappelgratin

42

Agneau de lait des Pyrennées rôti à l'orégano sauvage et gratin Dauphinois
Milk lamb from the Pyrenees with wild oregano and potato gratin

Premium selection "Metzger" maître boucher Rungis Paris
Entrecôte Simmental met Tropea ui ,zwarte pepersaus, sla en frietjes

58

Entrecôte Simmental ognions de Tropea, jus de veau au poivre, salade et frites
Entrecôte Simmental with Tropea onion, black peppersauce, salad and French fries

Rosa Marchetti
Rosa Marchetti rijst "semi lavorato" met groenten van het moment

25

Dessert van de dag - dessert du jour - desert of the day
Sabayon met Vecchio Samperi M de Bartoli (min 2 pers) - Sabayon au vieux Marsala
Kaas van kaasmeester Callebaut uit Oudenaarde - Fromages affinés Callebaut

14
17
16

venkelsoep
grote garnalen
visfumet: jus fenouille
croutons: + garn grenoble
flan caramel
taart
steak
bresse kip

prei
geglaceerde groenten
witloof
gnocchi/ truffel
gratin olijf
spitskool gekookt/ olie

Compatibiliteitsrapport voor menukaart 15 april 2012.xls
Uitvoeren op 13/04/2012 21:04
De volgende functies in deze werkmap worden niet ondersteund door eerdere
versies van Excel. Deze functies gaan mogelijk verloren of werken niet correct
als u deze werkmap opent in een eerdere versie van Excel of als u deze
werkmap opslaat in een eerdere bestandsindeling.
Gering kwaliteitsverlies

Een aantal cellen of stijlen in deze werkmap bevat opmaak die niet wordt
ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze opmaak wordt
geconverteerd naar de meest overeenkomende opmaak die beschikbaar is.

Aantal exemplaren

Versie
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Excel 97-2003

