
  

VIP MENU

Fijngesneden kalfsvlees met mango,watermeloen en radijs
zuurdesembrood en tonijnmayonaise

* * *
Kort gebakken Canadese kreeft op een salade van pasta,

grapefruit en tomaat met zachte look en botersaus (supplement
€5,58)

* * *
Houtduiffilet op een salade tiède van appel, bosbessen en kersen

met een zachte vinaigrette van citroenmelisse
* * *

Brioche met foie gras, Coquilles St. Jacques op 3 manieren bereid
met limoen beurre blanc

* * *
Krokant gebakken oesters op een bedje van wilde spinazie met

champagneschuim
* * *

Gefrituurde krokante groenten in saffraan beslag met yoghurt
mint dip 

* * *
Salade van gemarineerde vijgen met sinaasappel en feta

VOORGERECHTEN

  Fijngesneden kalfsvlees met mango,watermeloen en radijs
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VIP MENU

Lamsrack rosé gebraden, stoverij van nek met salie en marjolein,
aubergine, bospeen, asperges met lamsfond (supplement €5,58)

* * *
Filet magret de canard met sinaasappelsaus, appeltje gevuld met

bosbessencompote, suikerpeultjes en kastanje polenta
* * *

Tournedos Rossini: haasbiefstuk van het rund, gebakken
ganzenlever, duxelles van paddenstoelen, truffel en Madeirasaus

(supplement €5,58)
 

Tortellone gigante gevuld met bospaddenstoelen en truffel met
tuinkruiden roomsaus 

* * *
Risotto met cantharellen, pastinaak, salie en mascarpone salade

van gemarineerde tomaatjes

  Chocolade zanddeeg met mousse van gianduja, rode vruchten en
kersen meringuesorbet

* * *
Verschillende frambozenstructuren op nogatine met pistache

* * *
Crème brûlée met vanille, chocolade baba en yoghurtbananenijs

* * *
Fruitsalade met sorbetijs en gekarameliseerde nootjes

* * *
Crêpes Suzette: geflambeerd flensje met saus van sinaasappel en

Grand Marnier met vanille ijs
* * *

Kaasplateau met vijgenbrood en pickles van blauwe bes en munt
(supplement €5,58)

* * *
Tarte tatin van peer met sorbet van stoofpeer en lobbige vanille

room
* * *

Pavlova van frambozen met citroensorbet en basilicum
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