WAT SCHAFT DE POT?
ONTBIJT:									
€

18,00

Dagelijks geserveerd in buffetvorm volgens de standaarden
van onze vier sterren, graag een seintje vooraf
			
Op weekdagen van 07.00u tot 10.00u;

Op zater-, zon-, en feestdagen van 08.00u tot 10.00u,
gratis gouden bubbels inclusief

DAGMENU:							

€

19,30

WEEKENDMENU:							
€

29,00

Driegangenlunchmenu samengesteld volgens marktaanbod;

Viergangenmenu samengesteld volgens marktaanbod;
Verkrijgbaar op vrijdag- en zaterdagavond
‘s Zondags verkrijgbaar op reservering vanaf 15 personen

GASTRONOMISCH VIERGANGENMENU:			
		

€

54,00

€

27,00

€

14,50

€

17,90

€

16,00

€

15,80

(Exclusief verkrijgbaar mits reservering vooraf, samengesteld uit
exclusieve seizoens- en streekproducten, dank voor uw begrip)

Aangepaste wijnen, incl. mokka of thee met versnaperingen

CESAR:

C’EST SLA

Romeinse sla, brooddobbelsteentjes,
			
krokante kippenreepjes, dressing van Parmezaan
en ansjovis
							

LOKAAL:

Venkelslaatje met gerookte paling, sjalot, waterkers
mierikswortelextract en aardbeicoulis				

GEZONDER:
Avocado, tomaat, burrata en basilicum op speltbrood,
rucola met crumble van framboos			
			

GEITENKAAS OLD SCHOOL:
2PKkaas, geroosterd krentenbrood,
gebakken appel, walnoot, rucola,
blauwe en rode bessen en beien						

PRAATJES VULLEN GEEN GAATJES
Breugheliaans bordje met vleesbewerkingen
van eigen bodem (min. 2 pers)

€

5,20 p.p.

Mini Degustatie:
Vier exquise hapjes om samen van te genieten (min. 2 pers)

€

10,50 p.p.

EERSTE AANLEG
Soep van de dag

€

6,80

Ceviché van wilde zeebaars met citrusmarinade
harmonie van granaatappel, venkel, komkommer en
bieslook

€

11,50

Ballotine van langoustine op risotto met woudheren,
tomatencompote en kruidendressing

€

19,00

Huisbereide kroketjes met Noordzeegarnalen op
presentatie van seizoenstomaat

€

16,60

Carpaccio “Harry’s Bar” met krullen van ganzenlever

€

18,80

Mergpijp op toast met crème van honing,
toets van knolselder, daslook en wasabimayonnaise

€

10,00

LIJNEN EN NETTEN
Weekvangst

weekprijs

Gebakken Noordzeetong met boter - sjalotsaus en tartare

dagprijs

Geelvin tonijn, bereid volgens de ingeving van het moment

€

28,90

Gamba’s in getomateerde saus met limoen en knoflook,
frivole salsa

€

24,80

€

12,80

Spaghetti di Bologna

PAST DA?

Pad Thai met scampi of kip (of geen van beide):
Oosterse noodlebereiding met gewokte gezondmakers,
soja, pinda, Chilipeper, tamarinde, gember en knoflook

€ 22,50/18,50

Risotto met woudheren en asperges de Provence,
toets van truffel

€

16,60

Rundstartaar, al dan niet door u bereid,
met huisgesneden friet en frivool slaatje

€

19,00

Zuiver Filet van Kalfsrosé met rumbaextract,
warme gezondmakers en ovenaardappeltjes

€

26,90

Zesrib van Holstein rund (18 dagen gerijpt)
met saus naar keuze, witloofslaatje en friet

€

27,50

Rundsfilet Pur “Black Angus”
met toebehoren en saus naar keuze

€

34,50

VÓÓR MERG EN BEEN

