Starters
Wijnarrangement

Brood
roomboter | olijfolie | rozemarijn zeezout 6

Om uw diner compleet te maken,
stellen wij voor u graag een
passend wijnarrangement samen:

Toast Gravad Lax
ingelegde zalm | dille | limoenmayonaise 7½

twee gangen 12
drie gangen 18

Huisgemaakte Risotto Bitterballen
Old Alkmaar | peppadew mosterd 6½
Gamba’s Thaise curry
naanbrood | gele curry | chili peper | sereh | lente ui 7½

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

Voorgerechten
Bisque met Noordzee krab
venkel | saffraan | gepofte knoflook 8½
Harissa soep
gepofte kikkererwten | Griekse yoghurt 7½
Carpaccio
in rode wijn gemarineerd | worcestershire mayonaise | gepofte tomaat | pompoenpit |
rucola | Parmezaan | toast 10
Proeverij
gerookte rib-eye met dragon-augurkmayonaise | rouleau van schelvis en Italiaanse lardo
met pompoen crème | koud geserveerd komkommer-curry soepje met quinoa en munt 13½
Rouleau van gepekelde Kabeljauwfilet
salade van knolselderij, bleekselderij en aardappel | limoen-olijfolie vinaigrette 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

Langzaam gegaarde Koolrabi ‘ceviche’
sinaasappelgelei | gepofte tomaatjes | bosui | citroen vinaigrette 9½

Heeft u een allergie? Meld het ons! We kunnen onze gerechten eventueel aanpassen | WiFi Guest: 13Balcken13

Hoofdgerechten
Ierse Kogelbiefstuk
vadouvan jus | haricots verts | brunoise van koolrabi 24
Short-Rib
48 uur gegaard | peperjus | snijbonen | geglaceerde bospeen 25
Rouleau van Fermier Scharrelkip
jus de veau | crumble van spek | gepofte paprika en venkel 23
Wijntip: Matsu El Picaro, Tempranillo, Spanje
(jonge en fruitige Tempranillo met korte houtrijping op Frans eiken - en een volle smaak met mild zoethout)
5

26½

Gnocchi Pasta e Piadina - gemarineerde Zalm en Gamba’s 23
beurre noisette | salie | courgette, paprika, spinazie | gepofte paddenstoelen
Gnocchi Pasta e Piadina - vegetarisch
beurre noisette | salie | courgette, paprika, spinazie | gepofte paddenstoelen 20

In zoutkorst gegaarde Knolselderij van de gril
knoflook-uienjus | haricots verts | gebakken paddenstoelen 20
Sliptongen
in roomboter gebakken | groentenlinten | ravigotesaus 24
Vis van de Markt
dagprijs

Heeft u een allergie? Meld het ons! We kunnen onze gerechten eventueel aanpassen | WiFi Guest: 13Balcken13

