
VOOR
UIENSOEP   geserveerd met kaas-croutons of olijfolie croutons   8

STEAK TARTAAR   steak tartaar / chimichurri emulsie / auberginekaviaar / ingelegd zuur / tomaten / eierdooier crème   12,5

OCTOPUS IN HET BOS   octopus / zoete aardappel / oesterzwam / beurre noisette / kruidenolie   12,5

BIETENSALADE   verschillende rassen biet, geitenkaas, appel, veldsla, rucola, Parmezaan, amandel en sherry (livar rauwe ham +3)   12,5 / 14

CHARCUTERIE EN KAASPLANK   een selectie van Nederlandse en Italiaanse charcuterie en kaas / cornichons / ingelegde sjalot   24

HOOFDHOOFD
SOUS-VIDE PARELHOEN   parelhoen / paddenstoel / gevogelte gel / topinamboer / rode biet / peterselie olie   22

GNOCCHI VERRASSING   gnocchi gevuld met spinazie en ricotta / gele tomaat / blauwe kaas / pecannoot   18

BLOEMKOOL   bloemkool / chimichurri / gerookte aardappel / topinamboer crème / olijvencrumble   18

STEAK TARTARE XL   steak tartaar / chimichurri emulsie / auberginekaviaar / ingelegd zuur / tomaten / eierdooier crème / verse friet   19

BEEF BURGER   uienchutney / Lely’s mayonaise / augurk / tomaat / romaine sla / kaas / bacon / verse friet (make it double +3,95)   16,5

VVEGGIE BURGER   van linzen, rode biet en kikkererwten / uienchutney / Lely’s mayonaise / augurk / tomaat / romaine sla / verse friet   15,5

VIS VAN HET SEIZOEN   vis van het seizoen / parelgort / doperwtencrème / schuim van borsjtsj / faux kaviaar / voorjaarsgroente   22,5

SIDES
VERSE FRIET   Lely's mayonaise (make it cheesy +1,5)   4,5

GROENE SALADE   veldsla / rucola / appel / Lely's dressing / pompoenpitten   3,5

BROOD MET DIPS   diverse soorten boters / zoete aardappel aioli   7

BROWNIE   chocolade ganache / fruit gel / grapefruit sorbet / muscovado crumble   8,5

WWENTELTEEFJE   mango / hangop / ananas / amandel / tonkaboon   9

CITRUS MERINGUE   citrus / meringue / mascarpone / vanille-amandelcrumble / tonkaboonijs   8,5

LELY'S SUNDAE   ijs / fruit / slagroom / crumble / karamelsaus   7

SPARKLING
PROSECCO CA'DI RAJO - SPUMANTE BRUT   Italië - lichte aroma van acacia, appel, citrus en grapefruit   5,25 / 27,25

CAVA MAS SUAU   Spanje - geel en wit fruit, rijp en zacht, frisse afdronk met langdurige bubbel   35

CHAMPAGNE MICHEL ARNOULD   Frankrijk - elegante frisheid, lichte tonen van karamel en geroosterd brood   58

WHITE
EL PASO VERDEJO - CASTILIË MANCHA   Spanje - sterke aroma's van perzik, citrus en ananas, droog en fruitig einde   4,7 / 24,5

VVILLA DI MARE PINOT GRIGIO - SICILIË   Italië - biologisch, appel, limoen, bloemig en fris  5,7 / 29,5

CAVE DE FLORENSAC VIOGNIER - LANGUEDOC   Frankrijk - citrus, peer, bloemig, tropisch fruit en lichte aroma's van boter   6,7 / 35

JULIUS KLEIN GRÜNER VELTLINER - WEINVIERTEL DAC   Oostenrijk - fruitig en zeer kruidig, met tinten van mineralen en bloesem   36

SAINT HILAIRE CHARDONNAY ADVOCATE   Frankrijk - rijke geur van tropisch fruit met een boterige en lange afdronk   36

KRUGER RUMPF WEISSBURGUNDER - NAHE   Duitsland - licht, mineralen, sappig en aroma's van peer en appel   39

CHÂTEAU FAVRAY POUILLY-FUMÉ - LOIRE   Frankrijk - buxus, rokerig, groen fruit, fris en droog   44

ROSÉ
CINQ GRENCINQ GRENACHE / CINSAULT - LANGUEDOC-ROUSSILLON   Frankrijk - rond, fruitig, aperitief   4,7 / 24,5

RECAS WINERY PINOT GRIGIO   Roemenië - fruit aroma's van aardbei en framboos, frisse afdronk   5,7 / 29,5

LES VIGERONS DE FLORENSAC CINSAULT / MERLOT - LANGUEDOC   Frankrijk -  vers fruit zoals framboos en aardbei   35

RED
PIERRE HENRI MERLOT - LANGUEDOC-ROUSSILLON   Frankrijk - kers, aalbes, zacht, rond, half gerijpt op Frans eiken   4,7 / 24,5

VILLARINI NERO D'AVOLA - SICILIË  Italië - biologisch, zwart fruit, bramen, pruimen, salie, zacht en kruidig  5,7 / 29,5

HERDADE PAÇO DO CONDE ALICANTE BOUSCHET- ALENTEJANO   Portugal - vanille, rood fruit, eiken, frisse zuren   6,7 / 35

LES EMIRS ROUGE - BELES EMIRS ROUGE - BEKAA   Libanon - mediterraanse kruiden, gestoofd fruit, 12 maanden gerijpt op eiken   39

BODEGAS Y VINEDOS NEO TEMPRANILLO - RIBERA DEL DUERO   Spanje - zwart fruit, peper, rijp en milde smaak van hout   41

VIGNETI MASSA BARBERA - PIEMONTE   Italië - rijke aroma's van rood fruit, sappig, kruidig en zachte afdronk   44

PORT
SANTA MARTA RUBY PORT   Portugal - rijke aroma van rood fruit, jong en fruitige rode port   4,5 

SIBIO TAWNY PORT   Portugal - 10 jaar oude biologische port, gedroogde rode vruchten, hazelnoot, kruidnagel en karamel   6,5


