
 
 
 
 
 

 
Winter Menu 

  
Het diner bestaat uit  

een 3 gangen menu €37,50 
een 4 gangen menu €42,50 

of een 5 gangen menu €47,50 
 

Dit menu mag u zelf samenstellen  

 
  

Als u voor één van onze menu’s kiest, mag u naar hartenlust  
van de gehele kaart combineren 

 
Het kan natuurlijk ook dat u geen behoefte aan een  

menu heeft, dan kosten onze gerechten: 
12,50 voor een voorgerecht 

13,50 voor een warm tussengerecht 
19,75 voor een hoofdgerecht 

7,75 voor een nagerecht 

 
Voorgerechten: 

 
 

Carpaccio van runderlende en vijgen 
 
Gerookte eendenborst met sinaasappelsalade 

 
Burrata met tomaat en balsamico* 
 
Klassiek bereide steak tartaar met een kwarteleitje  
 

 
Warme tussengerechten: 

 
 
Gebakken kalfslever met sjalotjes en spek 
 
Garnalenkroketje met zeewier kroepoek en  
citroen mayonaise 
 
Gekarameliseerde geitenkaas met kweepeer honing* 

 
Hoofdgerechten: 

 
 

Heilbot op een warme salade van haricot verts, ui en 
tomaat met fettuccine 
 
Portobello’s  met pompoencrème geitenkaas  
pijnboompitten en honing* 
 
Ossobuco Milanese met gremolata 
 
Rose gebakken runder bavette met groene pesto  
gnocchi en spinazie 
 
 

Kaas: 
 
 

Warme Pico geitenkaas ciabatta toast en druifjes* +4,00  
 

 
Na gerechten:  

 
 
Net geen cheesecake met karamel, brownie en witte 
chocoladesaus* 
 
Panna cotta met tonkabonen chocolade en caramelsaus* 
 
Tiramisu met mascarpone en café Marakesh* 
 
Smoked chocoladecake met roodfruit en mascarpone* 
 
 

Koffie 
 
 

Koffie met lekkernijen 



 

Gezien wij weten dat niet iedereen evenveel eet,  

hebben wij speciale porties voor kinderen  

en mensen met een kleinere maag.  

Dit is de kleine prijs achter ieder gerecht 

Weet u nog niet wat u wilt eten? 

Wilt u genieten? 

 Wilt u verrast worden? 

Wilt u een keer gewoon wat anders? 

Kies dan voor ons surprisemenu. 

Een overheerlijk 3-gangen menu. 

 Uiteraard wordt er rekening gehouden 

 met de producten die u absoluut niet eet. 

32,50 

 
Hoofdgerechten: 

 
 

De lekkerste Spareribs van Dordrecht in de smaken: 

 Sweet chili 

 Barbecue 

 Oriental 

 Pittig               19,75 /12,50 
 

 
 
Zalmfilet salsa fresca en gekaramelliseerde witlof 
      19,50 /12,50 
 
 
Surf & Turf van tournedos en gepelde grote gamba’s
      22,50 
 
 
Vegetarische nachoschotel met bonen, paprika, mais, 
ui, champignons, koriander en kaas *        17,50 /10,75 

 
 
Entrecôte met cherrytomaatjes, tijm en 200 gr 23,50 
saus choron                100 gr 14,50 

 
 
Dorade filet met pasta en zeekraal             18,25 /11,75 

 
 

 
Bites  

voorgerechtjes om te delen 

 
 
3 soorten olijven *     5,75 
 
Bitterballen (8 stuks)     6,00 
 
Plukbrood met smeerseltjes *   5,50 
 
Gefrituurde garnalen (8 stuks)   6,00 
 
Vegetarisch bittergarnituur (8 stuks)*  6,00 
 
Gerookte prosciutto (50 gram)    9,50 
 
Trio van zalm, garnaaltjes en forel    10,00 
 
Chorizo kroketjes met kruidenmayonaise (4stuks) 5,75 
 
Paddenstoelenkroketjes met honingmosterdsaus  
(4 stuks) *      5,75 
  
Kipkluifjes (8 stuks)      8,50  


