
Desserts

Vanille crème brûlée 8,00
zwarte bessenijs

Macaron  8,00
gevuld met frambozenijs

“Zomerse coupe”  8,00
sorbetijs en zomerfruit

Lemoncurd met aardbeien  8,00
yoghurt crumble / gebrand eiwit / aardbeien-rabarber ijs

Tiramisu 8,00

Koffie of thee compleet  8,00
koffie / thee / zoete lekkernijen

Kaasplateau   11,50
3 soorten van Bourgondisch Lifestyle

Irish coffee / French coffee / Spanish coffee   7,95
Italian coffee / D.O.M. coffee

Late bottled vintage port  4,75

Floralis moscatel oro 5,95

Muscat de Rivesaltes 5,95

Dinerkaart



Voorgerechten

Carpaccio van rund   13,50
op Oosterse wijze / soja dressing / cashewnoten / taugé 
 bosui / zwarte sesam

Vispalet   15,00
zalmtartaar / vissoepje / garnalenkroketje /
tonijn sashimi / gamba

Vitello tonnato   15,00
dun gesneden kalfsvlees / tonijnmayonnaise / 
kappertjes / rode ui / olijven / rucola

Serranoham  (18 mnd gerijpt)    14,50
focaccia uit de oven / tomaten salsa / manchego /
gazpacho 

Portugese gamba’s piri piri    12,50
puntpaprika / courgette / knoflook 

Burrata (romige mozzarella) V    11,50
geraspte citroen / basilicum / extra vierge olijfolie    

Tomaten cappuccino V       9,00
knoflook bruschetta / Provençaalse kruiden

Soep van de dag       9,00
Onze medewerkers zullen u graag vertellen wat de soep vandaag is

Proeverij voor twee 29,00
selectie van voorgerechten

Portie brood met smeersels      4,00
boerenbrood / tapenade / pittige hummus

3-gangen menu 39,95

U kunt een voorgerecht, een hoofdgerecht en 
een dessert uitkiezen

39,95

Meld ons a.u.b. uw voedselintolerantie of dieet. 
Wij houden hier graag rekening mee.

Wij serveren diner van 17.00 tot 21.30 uur

Hoofdgerechten

Black Angus steak   24,50
ratatouille / huisgemaakte rösti / beurre Café de Paris

Saté van de ossenhaas 21,50
gefrituurde uitjes / zoet-zuur / kroepoek / satésaus

Tagliata 23,50
rosé gebakken sucade / rucola / balsamico / parmezaan / 
pijnboompitten / cherry tomaatjes / olijfolie

Gegrilde zwaardvis 25,00
Antiboise / tagliatelle / bospeen

Op de huid gebakken zeebaars 24,50
gegrilde groenten / kruidenolie / citroen aardappelcrème

Gebakken zalm   24,00
Venkel limoen risotto / gepofte tomaatjes

Surf & Turf 24,50
kalfsbiefstuk / gamba’s / romige tuinkruidensaus 

Varkensrack 22,50
zomerse groenten / kruidenkorst / 
spiesje van Provençaalse krieltjes

Gebakken eendenborst 24,50
sinaasappel-vanille jus / witlofsalade / balsamico /
walnoten / roseval

Ravioli V 21,50
gevuld met feta, rucola en pomodori / spinazie / gepofte
paprika saus


