VOORGERECHTEN
Mezze: plateau voor twee personen met een proeverij van diverse lekkernijen

p.p. 10,00

Vega mezze: plateau voor twee personen met een proeverij van diverse vegetarische lekkernijen

p.p. 9,50

Zoete aardappel-wortel soep met gember, kardemom, tahini crème, koriander & munt

7,00

Sardientjes in het zuur op Venetiaanse wijze met ui, pijnboompitten, krenten & zeekraal

8,50

Burrata met een salade van groene asperges, stoof van kikkererwten, cherrytomaat,

9,00

tonkabonen & vermouth
Oesters ‘Zeeuwse Platte’ met limoen, gember & rode peper (1 st. / 6 st.)

3,25 / 16,75


SALADE
Orzo (pasta) met dille, rucola, venkel, jonge biet, gerookt ei, augurk, croutons

klein 8,75 groot 14,75

& mierikswortel-yoghurt dressing
PASTA
Verse linguine met vongole, lamsoren, gerookte makreelbouillon, knoflook

klein 11,75 groot 17,75

& pepperoncini
Verse ravioli gevuld met zachte geitenkaas, bieslook en citroen, saus van waterkers

klein 11,50 groot 17,50

en basilicum, amandelen & pecorino
HOOFDGERECHTEN
Gestoofde lamsschenkel op Perzische wijze met cranberry pilav, postelein-yoghurt salade & koriander

21,50

Gnocchi alla romana met rode ui van de bbq, spinazie, crème van pompoen, artisjok,

18,75

ingelegd mosterdzaad & kruidensalade
Vangst van de dag
Ribeye van de grill met een stamppotje van skordalia en raapstelen, karwijzaad-knoflook boter

DAGPRIJS
22,00

& bimi broccoli
BIJGERECHTEN
Groene salade met radicchio, gerookte feta, olijven, zonnebloempitten & marmalade-sjalot vinaigrette

4,50

Verse frites met mayonaise

4,00

NAGERECHTEN
Panna cotta van sinaasappel en saffraan met rabarber & geroosterde witte chocolade

6,75

Chocolade nemesis met noten crumble & gember ijs (glutenvrij)

7,50

Affogato al caffè met Montenegro roomijs

4,75

Kaasplankje met dadel-pompoen chutney, druiven & crostini
met een glaasje late bottled vintage port

8,50
+6,50

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, informeer de bediening.
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