KEUZEMENU
3 Gangen 32,50 | 4 Gangen 37,00 (inclusief soep)

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

Gerookte Zalm

Zeebaars

huisgerookte zalm • sojaparels • zoetzure komkommer
• wasabi mayonaise • chips van aardpeer
of

Carpaccio
licht gegrilde rundercarpaccio • verse Parmezaan
• l’Amuse tomaatjes • pijnboompitten • rucola •
ciabattacrouton • truffelmayonaise
of

Proeverijtje
Verrassing van kleine gerechtjes.

op de huid gebakken • beurre noisette
of

Rundersukade Clare Valley
(door de vermarmering zeer smaakvol)
gesplitst en als biefstuk gegrild • rode portsaus
of

Salade Geitenkaas
geitenkaas gegratineerd met honing • appel • notenmelange
• radijs • kerstomaatjes • rode ui • komkommer • mango
of

Keuze van de Chef
Laat u verrassen door onze chef-kok.

SOEP

DESSERT

Pomodorisoep

Grand Dessert

verse tomatensoep • ongezoete room • basilicumolie
of

Seizoenssoep
Benieuwd? Vraag ons personeel ernaar.

huisgemaakte lekkernijen
of

Koffie & Likeur
kopje koffie • likeurtje naar wens

HOOFDGERECHTEN
Zeebaars 19
op de huid gebakken • beurre noisette

Heerlijk
met een glas
bubbels of
Gin Tonic

ALVAST LEKKER
Bomenpark Breekbrood 1,50 p.p.
gezouten roomboter • Bomenpark-dipper

Gemarineerde Grote Olijven 2,95
Charcuterie Plankje 9,50
Geselecteerde worst- & hamsoorten (90 gr)

Pata Negra 11,50
Iberico varken • nootachtige smaak (70 gr)

Oesters (p.st) 3
Premier Irish Speciale • citroen
• rode wijn azijn • tabasco

Oesters Nieuwe Stijl (p.st) 3,25
Premier Irish Speciale • wasabi mayonaise
• sojaparels • furikake

Kabeljauwfilet 19,50
op de huid gebakken • kreeftenjus

Vangst van de Dag dagprijs

VOORGERECHTEN

we vertellen graag wat we voor u gevangen hebben

Koud

(door de vetmarmering zeer smaakvol)
gesplitst en als biefstuk gegrild • rode portsaus • aanrader!

Gravad Lax & Gamba 11,75
tranches gemarineerde zalm • gemarineerde gamba’s
• gel van komkommer • meloesuitjes • radijs
• gember-sereh mayonaise • chips van aardpeer

Vitello Tonato 11,75
dun gesneden huisgebraden kalfsvlees • rucola • rode ui
• tonijn mayonaise • kappertjes • l ’Amuse tomaatjes

Edamame 9,75
aan tafel uitgeschonken edamame room • munt
• geitenkaas • mini groentjes

Carpaccio 11,75

Voor
Buikspek 11,25
gelakt met hoisin • pastinaak • meloesuitjes
• edamame • atjar crème
Coquilles & Gamba 12,75
pastinaak crème • truffelolie • truffelsalami

Bomenparkbol • op de BBQ gegrilde XL runderburger
• truffelmayonaise • fenegriek van ‘Bon Fromage’
• slamelange • tomaat • komkommer • gebakken ui

Varkenshaas BBQ Style 19
gemarineerd met een BBQ rub • rosé gegaard op de grill
• peper-cognac saus

Lamsstoof 18,50
bereid volgens Turks recept met paprika, ui, tomaat &
Turkse kruiden • bulgur

Lady Steak (150 gr) | Tournedos (200 gr) 19,95 | 25,50

Tonijn Tataki 11,75
licht gegrilde verse tonijn • furikake • sojaparels
• krokantje van rijstvel • zoetzure groenten • wasabi mayonaise

Tournedos ‘Rassaerts’ (200 gr) 28,50
(middelste gedeelte van de ossenhaas, mals door de fijne structuur en weinig
bindweefsel, geserveerd zoals de chef hem het liefst eet!)
gegrild • gebakken paddenstoelen en ui • saus van sjalot
& zwarte knoflook

Half Dozijn Oesters Nieuwe Stijl 16

Dé aanraders van onze chefs!

Claire Valley Hamburger 16,50

licht gegrilde rundercarpaccio • verse Parmezaan
• l ’Amuse tomaatjes • pijnboompitten • rucola
• ciabattacrouton • truffelmayonaise

Proeverijtje 12,75
drieluik • verrassing van kleine gerechtjes

SIGNATUREN

Rundersukade Clare Valley 22,50

6 Premier Irish Speciale oesters • sojaparels • zoetzuur van
komkommer • wasabimayonaise • furikake • leuk om te delen!

naar wens gegrild • beurre Café de Paris

Pomodorisoep 5,95
verse tomatensoep • ongezoete room • basilicumolie
Kreeftenbisque 8,75
romig • coquille • gamba • naar wens een scheutje cognac

Hoofd
Boterzachte Wangetjes 16,50
Iberico • gelakt in portsaus • zoete aardappelcrème
• al jaren onze favoriet!

Surf & Turf 25
Ladysteak • gebakken gamba’s • rode portsaus

Gamba’s à la Plancha 11,50
pastinaak crème • gerookte olie • l ‘Amuse tomaatjes
• gember-sereh mayonaise

Coquilles Saint Jacques 14
Pata Negra • meloesuitjes • truffelmayonaise
• chips van aardpeer

De basis van onze Poké Bowls:
jasmijnrijst • avocado • wakame • soja • edamame
• zoetzure groenten • furikake • komkommer • sojaparels
• krokantje van rijstvel • gember-sereh mayonaise

Kies uw faviete topping hieronder:
Tataki van Tonijn 14,50
Gamba’s (gemarineerd) 14,95
Zalm (Gravad Lax Stijl) 14,95
Deluxe Tonijn & Gamba 17,50
tataki van tonijn • gemarineerde gamba’s

Oosterse Kip 14,50
gemarineerde kip • mango • oosterse sauas
Paddenstoelen (gemarineerd) 14,50

SALADES (met breekbrood en roomboter)
Gerookte Zalm 14,50
gerookte zalm • avocado • kerstomaatjes • radijs • notenmelange • rode ui • komkommer • gember-sereh mayonaise

(zacht, mals & smaakvol. The best in town!)
rosé gegrild • tijm • rode portsaus

Gegrilde Tonijn 14,50

vraag wat onze chef vandaag van de grill bereidt

Bij bovenstaande hoofdgerechten serveren
we warme groenten, verse friet & mayonaise.
Side Dish Salad 3,75

tonijn tataki • avocado • kerstomaatjes
• radijs • rode ui • komkommer • sojaparels • furikake
• wasabimayonaise • notenmelange

Gamba’s 14,95
gebakken gamba’s • kerstomaatjes • radijs • rode ui
• komkommer • avocado • notenmelange
• gember-sereh mayonaise
Geitenkaas (vega) 14,50

Seizoenssoep 5,95
Benieuwd? Vraag ons personeel ernaar.

Poké (spreekt uit als pokay) is een traditioneel gerecht uit
Hawaii, waar verse vis in blokjes en groenten centraal
staat. In een Poké Bowl zit voornamelijk jouw favoriete
vissoort, gemixt met verse gezonde ingrediënten. We hebben
verschillende varianten, ook één met kip en een vegetarische.

Lamsrack, Nieuw-Zeeland 24,50

Roast of the Day dagprijs

Warm / Tussengerechten

POKÉ BOWLS

Pasta

geitenkaas gegratineerd met honing • appel • notenmelange
• radijs • kerstomaatjes • rode ui • komkommer • mango

Pasta Gamba 19,50
gebakken gamba’s • wokgroenten • lintpasta
• romige kreeftensaus

Paddenstoelen (vega) 12,50
gemarineerde paddenstoelen • radijs • rode ui • komkommer
• kerstomaatjes • notenmelange • Parmezaan • waterkers

Truffelpasta (Vega) 17,50
gebakken paddenstoelen • l’Amuse tomaatjes • lintpasta
• eidooier • verse Parmezaan • truffel

Oosterse Kip 14,50
gemarineerde kip • radijs • rode ui • mango
• komkommer • kerstomaatjes • waterkers • notenmelange

