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Starters 

  
Brood  
roomboter | olijfolie | rozemarijn zeezout   5½ 
 
Toast Gravad Lax 
ingelegde zalm | dille | limoenmayonaise   6½ 
 
Huisgemaakte Risotto Bitterballen  
Old Alkmaar | peppadew mosterd   6½ 
 

Sticky Ribs 
zonder bot | huismarinade | ketchup van gedroogde abrikoos   6½ 
 

Charcuterie  
Italiaanse vleeswaren van speciaalzaak Vino Veneto | Amsterdamse uitjes | Pane   12½ 

 
 

Voorgerechten 
 

Bouillon van zuurkool met Zeebaars  
subtiele zuurkoolbouillon | knolselderij brunoise | anijskruid   8 

 

Linzen-curry Soep  
julienne van prei | broodkrokant met curry-humus   7½ 

 
Carpaccio 
in rode wijn gemarineerd | pesto genovese | gepofte tomaat | pompoenpit | Parmezaan | 
toast   10 

 

Proeverij 
kruiden panna cotta met paling, schuim van paling en toast | uiensoep met een 
kaaskrokant | dungesneden steak bavette met tuinkruiden en piccalilly saus   12½ 

 
Gebakken Coquille en Gamba’s 
vadouvan-botersaus | geblancheerde bladgroenten   10 

 

Wijntip: Springfontein 2016 Terroir Selection Chenin Blanc, Walker Bay, Zuid-Afrika 
(goudgele frisse chenin blanc, kruidig met een romige en volle afdronk, scoorde een 9 in de Grote 

Hamersma) 

6 35 

Geitenkaas tartelette  
gekarameliseerde rode ui | gemarineerde paddenstoelen met honing en rozemarijn | 
appelcider-vinaigrette | gepofte tomaatjes | kruidensalade   9 

 
Wijnarrangement 

 
Om uw diner compleet te maken, 

stellen wij voor u graag een 
passend wijnarrangement samen: 

 
twee gangen 12 
drie gangen 18 
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Hoofdgerechten 
 
Tournedos  
rode wijnsaus | gekonfijte sjalotten | haricots verts | charlotte kriel uit de oven   26 
 

24 uurs Sukade 
hachee saus | cantharellen en pastinaak | aardappel-knolselderijpuree   23½ 

 

Parelhoenfilet suprème 
salie jus | gekarameliseerde zuurkool | aardappelpuree ‘pommes dauphines’ |   23½ 

 

Wijntip: Kalkstein Riesling, Gustavshof, Duitsland 
(frisse en droge riesling met een harmonieuze zuurgraad en fijne mineraliteit en een heldere 

fruitigheid met frisse appel) 

 6  35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sliptongen 
in roomboter gebakken | seizoensgroenten | ravigotesaus | frites   24 

 
Vis van de Markt 
dagprijs 

 

Vegetarische gele curry  
seizoensgroenten | zwarte bonensalsa | naanbrood | rijst | salade   17½ 

 
Ravioli Pasta e Piadina  

ravioli van gegrilde groenten en gekarameliseerde ui met raapsteel 
saus van pompoen | crème van gorgonzola | pompoenpitjes    

 
- geserveerd met Italiaanse salade   17½ 

 


