
4 GANGEN BITES  € 25,50

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

€ 6,75

Pieterman
Terrine van pieterman met  
gedroogde tomaat

€ 6,75

Sjalottencrème
Crèmesoepje van zoete sjalotjes  
met een salade van roze garnaal

€ 6,75

Eendenborst
Gepekelde eendenborst met  
rode druif en koriander  

€ 6,75

4 GANGEN BITES  € 29,50

Kalf
Gerookte kalfslende met  
jalapeño-dressing en waterkers

€ 7,75

Geitenkaas
Crème karamel van geitenkaas  
met baharat krokantje 

€ 7,75

Makreel
Gerookte makreel met ingelegde 
rode ui, crème fraîche en  
komkommer 

€ 7,75

Ossenstaart
Lotusbroodje met ossenstaart  
gestoofd in bospeen, courget en  
paprika

€ 7,75

4 GANGEN BITES  € 33,50

Noordzeekrab
Geserveerd met meloen en  
boerenyoghurt

€ 8,75

Kwartelborst
Geserveerd met pistache en  
gelakte Lardo di Colonnata

€ 8,75

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

€ 8,75

Red sockey zalm
Wilde rode zalm met salmiak,  
rettich en bergamot

€ 8,75

DE TOPPER VAN DE MENUKAART VAN JANUARI & FEBRUARI €  14,50

Extra grote kalfscarpaccio  met kruidnagelcrème,  
chips van augurk, cashews en knoflookdressing van spekjes

Maart & April

HOOFDGERECHT
Black Angus
Gebakken staartstuk van  ‘Black Angus beef’ met gebakken anijschampignons, andijviestamppot en specerijen mosterdjus 

€ 24,50

Snoekbaars
Geserveerd met bloemkool, venkel, hazelnoot en beurre noisette

€ 26,50

Millefeuille van aubergineGepofte en ingelegde aubergine met paprika en granaatappel 

€ 17,50

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



DESSERT

Zoet € 7,00

4 KAASCREATIES

•   Rochebaron 
•   Oude Leidse
•   Petit-Munster
•   Gorgonzola Dolce   

€ 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!


