C est la vie

MICHELIN
BIB GOURM
AND

WINE & DINE

MENU JULI

WIJN

Rouleau van schol en king krab

2016 Autòcton Blanc

Rettich | komkommer | tom kha kai

Autòcon Celler Mas Vilella

~
Rode biet met geitenkaas (V)

~
2016 Grüner Veltliner Smaragd

Gele biet | balsamico | peterselie

Weingut Jakob Buchinger

~
Tataki van rund en tomasu

~
2018 L’Abrunet de Frisach Negre

Lotuswortel | bloemkool | ponzu

Celler Frisach de Corbera d’Ebre

~
Flan van honingtomaat (V)

~
2018 Carmagnan Blanc

Tortellini | basilicum | gazpacho

Domaine de Carmignan

~
Zeeduivel met riz pilaf

~
2015 Chianti Classico

Bosui | chorizo | broccoli | curry

Azienda Agricola | Sodi

~
Proeverij van texels varken

~
2016 Baccarossa Nerobuono

Tuinboon | paddenstoel | zwarte olijf

Poggio Le Volpi

~
“Bourgondisch lifestyle“ kazen

~
Macvin du Jura

Kaasbrood | venkel-vanille compote

Domaine Labet

~
Hollandse kers en Bacardi Razz

~
2013 Tokaji Késői Arany

Clafoutis | yoghurt | villa manodori

Grand Tokaj

MENU

WIJN

Drie gangen “Bib Gourmand” Menu | 37,00
Vier gangen Carte Blanche Menu | 47,00
Vijf gangen Carte Blanche Menu | 57,00
Zes gangen Carte Blanche Menu | 67,00

Drie bijpassende wijnen | 20,00
Vier bijpassende wijnen | 26,50
Vijf bijpassende wijnen | 33,00
Zes bijpassende wijnen | 39,50

Zeven gangen Chef’s Tour de Menu | 129,50

Chef’s Tour de Menu is inclusief zeven
bijpassende wijnen, onbeperkt tafelwater
en afsluiting met koﬀie & friandises

Onze gerechten zijn ook a la carte te bestellen:
Voorgerecht (Gerecht 1, 2 of 3) | 17,50
Hoofdgerecht (Gerecht 4, 5 of 6) | 27,50
Nagerecht (Gerecht 7 of 8) | 17,50

Onze wijnen zijn ook per glas te bestellen:
Vraag hiernaar bij uw bediening

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Meld het ons!
Onze producten worden elke dag vers geleverd en bereid… dit vraagt tijd. Voor een groep van zes personen of meer, verzoeken wij u
één menu te kiezen per tafel, of uw menukeuzes van te voren aan ons door te geven. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw wensen!

