2-gangen 28 p.p.
CHEF’S MENU / THE BEST YOU CAN GET 3-gangen
34 p.p.

WOENSDAG VISDAG

Geniet samen van duurzaam gevangen vis voor 2

LELY plateau / ribeye - vangst vd dag - aubergine / dessert

diverse lekkernijen voor min. 2 personen / vegetarische optie beschikbaar 9,8 p.p.

OESTER(S)

frisse appel / sushi azijn 1 st. / 6 st. 3,5 / 18

SOEP VAN HET MOMENT
GELAKT BUIKSPEK
GEROOKTE FOREL
BURRATA

kerstomaatjes / krokante artisjok / spread van rode paprika / kruidenolie 9,8

RIBEYE DUBBELDOEL KOE

(klein) crème van mierikswortel / veldsla / gemarineerde rode biet / veldsla 9,8

sousvide gegaarde prei / aardappeltaart / hollandaise saus / verse dragon 21

risotto van parelgort / spinazie crème / babyspinazie / gepekeld mosterdzaad / knoflook schuim 21,5

IN MISO GEROOSTERDE AUBERGINE
GELE CURRY NOODLES
PEULVRUCHTEN-BIETEN BURGER
RUNDERBURGER

zoete aardappel / escabeche / gepoft graan 18,5

udon noodles / taugé / gepocheerd ei / krokante ui / nori 16
brioche / gekarameliseerde ui / gepekelde groente / kruidenmayonaise 13,5

brioche / gekarameliseerde ui / gepekelde groente / kaas / bacon / kruidenmayonaise 14

GNOCCHI IN BEURRE MONTE
NOORSE GEROOKTE ZALM SALADE

gepekelde citroen / courgette / spinazie / beurre monte 16,5

(groot) crème van mierikswortel / veldsla / gemarineerde rode biet / veldsla 16

SIDES

VERSE FRIET
GROENE SALADE

MASCARPONE IJS EN CRAZY CORN
ZACHT GEGAARDE NASHI

mais crème / poeder van gedroogde mais / crumble van chocolade 8

perzikijs / witte chocolade crumble / banketbakkersroom 7,5

IJS VAN MONTE PELMO
KAASPLANKJE VAN KEF

kruidenmayonaise 4,5

veldsla / gepekelde groente / mosterddressing 4

drie verschillende bollen ijs / koekcrumble 6

verschillende kazen / druiven / notenbrood / sibio 10-year old Tawny port (+4,5) 9,5

HUISGEMAAKTE TAART MET IJS

vraag de bediening voor de vers gebakken taart van vandaag 6,5

COUNTRY COFFEE

spirit / koffie / slagroom 7

NA

HO O F D

geserveerd met brood 6,5

groene asperge / kimchi / crème van doperwten 9,8

krokante quinoa / frisse aardappelsalade / crème van dragon zuring / frisse appel 9,8

NOORSE GEROOKTE ZALM SALADE

VANGST VAN DE DAG

17,5 p.p.

VOOR

LELY PLATEAU

HELE VANGST MET
BIJPASSENDE GARNITUREN

