
4 GANGEN BITES  € 25,50

Avocado
Drie krokante balletjes van  
avocado met een chutney van  
tomaat en gember 

€ 6,75

Tom yam kai
Helder en pittig Thais kippensoepje

€ 6,75

Taartje van doperwt
Geserveerd met boerenkarnemelk

€ 6,75

Loligootjes
Gevuld met bleekselderij en  
haringkuit

€ 6,75

4 GANGEN BITES  € 29,50

Steak tartaar
Geserveerd met groene pepertjes  
en specerijenmosterd

€ 7,75

Heilbot
Worst van gepekelde heilbot met  
rivierkreeft

€ 7,75

Kalf
Lichtgedroogde kalfsentrecôte met 
een crème van szechuanpepers

€ 7,75

Lasagne
Gemaakt van gegrilde rode ui en  
geserveerd met een komijnkletskop

€ 7,75

4 GANGEN BITES  € 33,50

Copa di Parma
Met komkommer en gegrilde tomaat

€ 8,75

Langoustine
Geserveerd met een taartje van  
courgette

€ 8,75

Ossenhaas à la minute
Met een dressing van  
Parmezaanse kaas, noten en pesto

€ 8,75

Rode poon
Met een saus van gerookte whisky,  
geserveerd met radijs en zilverui 

€ 8,75

ZOLANG ZE ER ZIJN...   

Witte asperges   
Met eendenlever en saus van morieljes

€  9,75

Witte asperges   
Met parmaham, beurre noisette en oregano mousseline

€  9,75

Mei & Juni

HOOFDGERECHT
Lamskotelet
Geserveerd met lamsbout,  asperges, tijmjus en amandel- aardappel 

€ 24,50

Zeebaars
Ingelegd met chorizo en  zeegroente en geserveerd met  een cirus-paprika compôte

€ 24,50

Warmoes & hummusTaartje van warmoes en hummus met een bouillon van verveine

€ 17,50

Wij kunnen de meeste 
gerechten van de  
menukaart ook  

allergeenvrij bereiden!



DESSERT

Zoet € 7,00

4 KAASCREATIES

•   Buche pilat 
•   Passandale caractère
•   Ocelli Valcasotto
•   Bettine bleu   

€ 11,50

PARADE VAN DE CHEF

5 GANGEN € 37,50

Gevarieerd en verrassend menu.

Proef verschillende gerechtjes:  
van hartig tot zoet.

Deel de gerechtjes met je tafelgenoten,  
behalve de lekkerste!

WOENSDAG VISDAG! € 27,50

•   4 bites gemaakt met dagverse vis
•   2 glazen wijn
•   Huisgemaakt brood en verse friet

VRIJDAG BEEF & BIER! € 32,50

•   4 ‘beef’ bites voor echte vleesgenieters!  
•   2 glazen speciaalbier 
•   Huisgemaakt brood en verse friet

SUNDAY HOT BITES € 24,50

•   4 van de lekkerste, beste bites van de week 
•   2 glazen wijn
•   Huisgemaakt brood en verse friet

LEIDSCH BROODJE

Door Molen de Put gemalen melange  
met brooddip.

€ 3,25

Heeft u een allergie? Meld het ons. Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook allergeenvrij bereiden!


