B RO O D & PAT I S S E R I E

UIT DE KEUKEN

We bakken elke dag verse patisserie
en brood met Nederlandse en Franse granen
Hele broden voor thuis 			
Cakes en tartelettes voor hier of thuis		
vraag de bediening naar de smaken

Kies `a la carte of bestel het chef’s menu

zie bord
vanaf 5

APPETIZERS
Voor de hele dag

	

Slakken in kruidenboter
Oeufs mayonaise 		
		
Oesters fine de claire per stuk 		
Ardennerham 		
			
Focaccia, lardo, ansjovis			
Gefrituurde oesterzwammen, peterselie-aioli
Kaasselectie van fromagerie L’Amuse		
Frites, mayonaise
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L U N C H A A N RA D E R
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Pithivier, houtduif, eendenlever, savooikool 25 min
Knolselderij, Alkmaarse gort, kruidenkwark,
overjarige kaas
Schelvisfilets, schorseneer, gremolata,beurre noisette
Bavettesteak, frites, kropsla, bearnaise
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Fondant au chocolat, BBQ ananas, piña coladasorbet
Tarte tatin, elstar appel, tonkabonenijs 		
Doyenne peer, witte chocolade, theeschuim,
dragonolie
Must try! Huisgemaakt softijs &
verschillende toppings
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CHEF’S MENU

Wisselend lunchgerecht, snel en in het seizoen
Tot 14.00 uur
Pasteitje, kalfsragout, bospaddenstoelen

Steak tartare, ansjovis, pommes allumettes
Éclair, bloedworst, buikspek, appel
Zeebaars, oesterbeignets, venkel, citrus
Witlof-Roquefort taartje, peer, walnoot		
Soep van krabbetjes en kokos, garnalen, koriander

De gastheer of -vrouw licht graag toe wat de chef
vandaag serveert
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Drie gangen chef’s menu		
Vier gangen chef’s menu
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Alle gerechten en menu’s worden geserveerd met
ons brood en de allerlekkerste garnituren.
Beurre de Baratte, onze boter uit Normandië is trouwens ook
te koop voor thuis
Beurre de Baratte met fleur de sel 100 gr

Allergieën of dieetwensen? Laat het ons weten!

Ambachtelijk, product gefocust, bistrostijl, f ck tilapia,
boter maakt alles lekker, seizoensgebonden, drink goede wijnen
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De illustratie op deze menukaart is van Jessie le Comte.
Met enkele lijnen laat Jessie producten tot leven komen. In sommige gevallen
anekdotisch en veelal geïnspireerd op de smaakvolle wereld van eten en
drinken. Een gesigneerde RISO druk van sommige illustraties zijn
beschikbaar voor verkoop.

