VOORAF...
Steak tartaarrolletjes met paksoi, misomayo,
sesam en Tomasu soyasaus van eigen bodem
Huisgerookte zalm met dilleroomkaas, salade
komkommer en kappertjes, geserveerd met tunnbrod
Artisjokhart met Parmezaan, basilicum en
groene asperge
Reeën-merquez met frisse couscoussalade, labne,
komkommer en sumac
Noordzee strandkrabben gewokt met rode
currysaus en een broodje om te dippen, zelf pellen!

10,-

12,9,12,12,-

P
SOE

SHIITAKE BOUILLON
met venkel, kombu, dashi en
tomasu: sojasaus van eigen bodem
7,50

>

óf deel met 3 of 4 (+ 10,- supl. pp.)
(30 min. bereidingstijd)

Paardenbiefstuk van slagerij Wisker; lekker ouderwets met
24,50
boterjus, brood en salade van raddicio en sperzieboon
Gebakken schol met een frisse aardappelsalade, doperwten,
22,boontjes en beurre noissette
Groene asperges met Hollandaise, zontomaat, zwarte olijven
21,en krieltjes met eierkruim
Filet van een maïshoender met frisse cassoulet van bonen,
21,50
chorizo en citroen, waterkers en een jus van olijf en peterselie
Spinazie-ricotta ravioli met romescosaus, raapstelen en
19,50
bosui
Taco’s Todos: Soft taco gevuld met spicy gehakt, bonen,
klein 15,jalapeno, cheddar, tomatensalsa en creme fraiche
groot 21,Extra
veggies
erbij?

Geen zin om te kiezen?
Vraag om bijpassende
wijn of biertjes
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HOOFDGERECHTEN

>

GEROOSTERDE
TOMATEN-PAPRIKASOEP
met kokosmelk en
koriander-cashew-crumble
8,-

DINER

CÔTE DE BOEUF VOOR TWEE (1KG) 55,geserveerd met onkruidenboter,
snijbonen-radijssalade, friet en
mayonaise

SALADE VAN SNIJBONEN
EN RADIJS 5,-

friet
met m
ayo 4
Broo
,5
d me
t dip 0
jes 3
,75
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DESSERTS
AARDBEI-VLIER-CITROENSORBET

& pannacottaroomijs,
vlierbloesem-rozencreme
en merengueschotsen 9,-

RETRO; GRIESMEELPUDDING
met bessensaus en vanilleijs 8,LEMON CHEESECAKE
met citroenmarmelade en
citroenroomijs van ‘van Buyten’ 8,-

SALADE MET HUISGEROOKTE ZALM

GEWOKTE RAAPSTEEL MET
KNOFLOOK EN SESAM 4,50

MANGO
met mangosorbet, kokoslimoenmarshmallow en geitenyoghurt 9,-

M 12,-/L 16,50

SPERZIEBONEN MET
RADICCIO EN ROZEMARIJN
GEITENKAAS FLAKES 6,-

KAASPLATEAU
12,50

gemengde bladsla, dille, kapertjes een gekookt eitje
en tunnbrod

BOTERSLA
MET ROZEMARIJN-GEITENKAASFLAKES
romatomaten en pesto-dressing
M 10,-/L 14,50

Doggybag?
Geen probleem

vermeld #Spaarne66
en maak kans op een
lunch voor twee

