WELKOM . . .
in ons sfeervolle restaurant en proef de mediterrane gastvrijheid in een
prettige ambiance.
Een internationale keuken geïnspireerd door alle windstreken over de
aardbol, maar mediterraan als basis.

VOORGERECHTEN
VITELLO TONATO... PIEMONTE

8

CLASSICO... VENEZIA

9,5

SAMURAI… OSAKA

9

KADAYIF GEITENKAAS WAFEL... ANTAKYA

9,5

TEMPURA… TOKYO

9,5

Dungesneden kalfsmuis besmeerd met dikke tonijnmayonaise en shiitake

Dungesneden runderhaas carpaccio, truffelmayonaise,
parmigiano, rucola en pijnboompitten

Met dille gemarineerde zwaardviscarpaccio, rivierkreeftjes en zeekraal

Engelenhaar-wafel gevuld met geitenkaas en honing, gedroogde tomaatjes,
pistache en kruidige salade (vegetarisch)

Albacore tonijn met gamba in tempura, haringkaviaar,
couscous en groene mosterdmayonaise

KWARTELOOF… EUROPE

Halve kwartel in eigen jus met een kwartelei, champignonpuree en zilverui

10

SPECIALS
‘SASHIMI PLATE’... HONG KONG

12,5

KARIDES… MEDITERRANEE

12,5

OYSTER… YRSEKE

14,5

Tonijn-zalm sashimi, garnaal in tempura, rettich-wortelsalade,
zeewier in sesamdressing, wasabi, sojasaus en krokante cassave

Gambastoof uit de oven met shiitake, tomaat, rode ui, knoflook en dille

Half dozijn oesters met daarbij een vinaigrette
van frambozenazijn en sjalot

SOEPEN
TOMATENSOEP... LISSABON

7,5

BOUILLABAISSE... MARSEILLE

9

Portugese tomatencrème-soep met rundergehaktknikkers, piri piri,
oregano, knoflook, lente ui en peterselie (vegetarisch mogelijk)

Rijke vissoep geserveerd met knoflookcroutons en Gruyère

HOOFDGERECHTEN (geserveerd met bijpassend garnituur)
PORTOBELLO… PORTO

16,5

TAGLIATELLE AL FUNGHI... UMBRIA

16,5

PASTRAMă SOMON... BUCUREȘTI

18,5

ZEEBAARS…BENELUX

19,5

CANARD A L’ORANGE... FRANCE

20

VISTRIO… ATLANTIC

22,5

BLACK ANGUS A LA BORDELAISE... BORDEAUX

22,5

LAMSRACK… TEXEL

23,5

BIFE DE LOMO ARGENTINA (OSSENHAAS)... BUENOS AIRES

24

Reuze champignon gevuld met wilde spinazie gegratineerd met geitenkaas,
tomatensaus en pompoenpitten (vegetarisch)

Tagliatelle pasta uit de regio Emilia-Romagna, in crème met zwarte truffel
‘Umbrië’, paddestoelen, spinazie en parmigiano (vegetarisch)
(naar keuze bereid met vis of vlees, 2,5 supplement)

Zalmfilet geroosterd in Roemeense pastrami kruiden,
saus van lente ui en mascarpone

Gebakken zeebaarsfilet met een saus van Noilly Prat

Tamme eendenborst op zijn vet uitgebakken
met een saus van sinaasappel en Cointreau

Combinatie van zeebaars, zalm en een gekruide gamba

Op de Green Egg gegrilde Black Angus entrecote met een saus van
bordeauxwijn, gekarameliseerde rode ui en rozemarijn

Op de Green Egg gegrilde lamsrack met tijm/rozemarijnmarinade en
paddestoelen

Op de Green Egg gegrilde tournedos van ossenhaas op Argentijnse wijze met een
fris-pikante saus van vleesjus, tabasco, limoen en gedroogde munt

BIJGERECHTEN
PATATTEKES...VLAANDEREN
Vlaamse frieten en mayonaise

3,75

ROSEVAL AARDAPPELS UIT DE OVEN... LOUISIANA
Roseval aardappeltjes uit de oven en op smaak gebracht met cajunkruiden

4

ÇOBAN SALADE...TURKS

4,5

BROOD UIT DE OVER geserveerd met tapenade en olijven

4,5

Klein gesneden en verfrissende salade van trostomaat, komkommer, ui,
peterselie, olijven, citroen, olijfolie en sumak

NAGERECHTEN
MONTE SCROPPINO... VENEZIA

6

MARBRE… LYON

7

CREME BRULEE - AMARETTO... CATALONIE

7,5

CHEESE CAKE … AMERICAN?

7,5

CHOCOLADE MOUSSE... ANTWERPEN

8,5

IJskoude spoom uit Venetië bereid met wodka, prosecco en limoensorbetijs

Straciatella ijstaart gelaagd met kruidkoek en een churro met pistachedip

Crème brûlée geparfumeerd met vanille en Amaretto

Cheesecake, vraag naar de diverse smaken

Luchtige mousse van pure chocolade op spekkoek met gekonfijte mango

CHEESE..FROMAGE..KAAS... INTERNATIONAAL

Selectie van vijf verschillende kaassoorten, geserveerd met notenbrood en
appelstroop

12,5

