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Tafelnr.

VLEES
1  2  3  4  5

   Steak tartare  
  hazelnoten | wasabi-doperwtenmousse 

ingelegd mosterdzaad

  Brie brûlée  
gekarameliseerde uiencrème 
gerookte amandelen | serrano

  Pulled beef  
  gefrituurde polenta | koffie-barbecuesaus 

chocoladecrumble

 Vitello 
  abrikoos | Blauwe Oudwijker Colosso  

van buffelmelk | hazelnoot

 Buikspek  
  5-spice | wortel-koriandercrème 

gepofte zaden 

 Ballotine  
  kippendij | rode bieten couscous 

tahini saus | ingelegde groenten 
cranberry 

VIS
1  2  3  4  5

 Calamari  
  spicy spinaziesaus | citroenmayonaise 

crumble van zwarte olijf

 Gamba  
 ouzo-tomatensaus | limoen | feta 
 ingelegde venkel

  Rode mul   
dille emulsie | aardappelmousseline

 Ceviche   
 zeebaars | lente ui | passievrucht 
 ingelegde ui | aji amarillo

Bestel 1 of 2 gerechten per persoon 
per ronde. Het aantal rondes  
is onbeperkt. Geniet eindeloos  
met vrienden, familie of collega’s 
van onze heerlijke smaken! 

€ 38.50

Heeft u dieetwensen of allergieën? We helpen u graag  
met het maken van de juiste keuze van ons menu.

Warm  
Koud  



VEGETARISCH
1  2  3  4  5

 Koningsboleet 
 aardappel-truffelcrème 
 knoflook-kruidenmayonaise

  Gebrande tomaten 
 ingelegde komkommer | feta 
 dressing van dille

  Broccoli  
 doperwt-munt-mierikswortelcrème 
 sesammayonaise

 Groene kruiden hummus  
 zoetzure radicchio | gefrituurde kikkererwten

  Soep  
 mosterd | prei | gepofte graantjes

 Verse friet  
  De Goey-Koot uit Utrecht | mayonaise

 Rode biet fold-over  
 amarenakers | balsamico | sumak | walnoot 

  Miso risotto   
 verschillende bereidingen van paddenstoel

 Wortel 
 harissa yoghurt | roze peper | za’atar 
 beluga linzen

  Prei  
 geblakerd | bloemkoolschuim | amandelflakes

 Zoete aardappel  
 perzikchutney | hazelnoot | sesamsaus

DESSERT
 Utregs kaasplankje + € 2.50

 Uut Hooi Uutentiek | Mooi Overjarig 
 Blauwe Oudwijker Colosso 

TIP   Pedro Ximénez Solera 1927 | donkere, stroperige  
en zeer geconcentreerde PX van ingedroogde  
druiven met onwijs lekker gekonfijt fruit  
en voldoende frisheid € 6.50

 Deconstructed pornstar Martini  
 cheesecake
 mascarponemousse | wodka- 
 passievruchtgel | bastognecrumble

 Tulumba 
  witte chocolade crumble | hazelnootmousse

TIP    ‘In my next life, I’ll be thin… PASS THE COOKIES!’ 
geconcentreerde, verleidelijke en fris-zoete  
dessertwijn uit Noord-Italië met smaken  
van honing, vanille en noten € 6.50

 Aardbeien panna cotta 
 pastis | roze peper | aardbeiengel

 Blueberry cake 
 lemoncurd | bieten

 2 bollen ijs


