
Collectie ‘‘Omnivoor’’
With love... Brussels grondwitloof

Om te starten....
Wier, mossel, kruisbes, citroen

Krokant met buffelmelk, hennep, kweepeer uit
eigen gaard.

Bouquet© Leon Mazairac - Wintereditie

Oester
Kool, rode verjus, wier, cedercitroen
& Belgische steurfilet gerookt op elzenhout
Kervel, schapenyoghurt, kaviaar

Kabeljauw & winterspinazie
Garnaaltjes, hazelnoot, Hollandaise met
bergamot

Bouillon van kelp en Veluws wild met gerookte aal

Armeluis-asperge
Schorseneer, béchamel, truffel, hooikaas uit
Werkhoven

Veluws hert van meesterslager Ter Weele
Plantenjus végétal®, vossenbes, vol-au-vent 
met stoof 

Internationale en Nederlandse kazen
Selectie van Frederic van Tricht

IJs van Culemborgse muskaatdruifjes
Shiso, geweckte bramen
& bloedsinaasappel
Belgische saffraan uit Herentals

4-gangen(zonder   &      )
5-gangen (zonder     )     
6-gangen   



Collectie ‘‘Vis noch vlees’’
With love... Brussels grondwitloof

Om te starten...
Zeewier, pompoenpit

Krokant met buffelmelk, hennep, kweepeer uit
eigen gaard

Bouquet© Leon Mazairac - Wintereditie

Stengelsla
Radijs, geroosterde pinda, platte kaas
& crisp met lupine
Waterkers, ketjap, crème van look en
sinaasappel

Girasole
Gevuld met kastanje, hazelnoot en
Montbéliarde Bio

Bouillon van wilde paddenstoelen, kelp en judasoor

Armeluis-asperge
Schorseneer, béchamel, truffel, hooikaas uit
Werkhoven

Chinese kool
Postelein, 'Rijnveld pieper', vol-au-vent met
knolletjes, vijgenazijn van Doktorenhof

Internationale kazen en Nederlandse kazen
Selectie van Frederic van Tricht

IJs van Culemborgse muskaatdruifjes
Shiso, geweckte bramen
& bloedsinaasappel
Belgische saffraan uit Herentals

4-gangen ( zonder  &      ) 
5-gangen (zonder       )     
6-gangen   



VOORGERECHTEN
Europese kreeft “1001 nacht”
Rozenblad, saffraan, oesterblad

Belgische steur
Licht gerookt, platte kaas, Royal Belgian 
kaviaar platinum, kervel

Rund van meesterslager Ter Weele
Als tartaar, Westland pepers, sour corn,
eendenlever, Village coffee

Armeluis-asperge
Schorseneer, béchamel, wintertruffel, hooikaas

HOOFDGERECHTEN
Gepocheerde zeetong
Grijze garnaaltjes, aardappel, karnemelk,
gebrande boter, blanke botersaus met Vin Jaune

Chinese kool
Postelein, ‘Rijnveld pieper’, vol-au-vent met 
knollen, vijgenazijn van Doktorenhof

Veluws hert van meesterslager Ter Weele
Plantenjus végétal®, vossenbes, vol-au-vent
met stoof

Poulet noir “en cocotte”
(per 2 personen te bestellen)
Rouleau, sauce Albufera, pommes croquettes

NAGERECHTEN
(Inter)nationale kazen
Selectie van Frederic van Tricht

Culemborgs muskaatdruifjes ijs
Shiso, geweckte bramen
& Bloedsinaasappel
Belgische saffraan uit Herentals

35

35

32

30

45

40

45

80

18

20

A la carte


