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Voorgerechten
Bloemkoolsoep       7,50
Met gebrande bloemkool, bieslook en croutons
Escargots Bourguignon       
½ dozijn        9,50
1 dozijn                14,50
Carpaccio                12,50
Handgesneden rundercarpaccio met rode pesto, gedroogde 
tomaat en Grana Padano
Makreel                 12,50
Licht gegaard in zuur met ponzu en pickles
Crevettes                14,50
Gamba’s in een peper-limoen dressing, met rucola crème 
en een krokantje van zuurdesem
Steak Tartare               12,50
Tartaar van rund met avocado en crème fraîche
Torchon van eendenlever 14,50
Gekarameliseerde eendenlever met kruidkoek, 
brioche en cranberry
Schelpjes van de dag          dagprijs
Dagelijks wisselende verse schelpdieren
Oesters                15,00
Half dozijn Franse creuses, 
naturel of met hollandaise schuim      
Per stuk 2,50
Charcuterie         
De letterlijke vertaling is fijne vleeswaren. Wij hebben voor 
u een mooie selectie van kleine porties gemaakt met de vijf 
vleeswaren hieronder. Deze zijn ook los te bestellen. 
Petite        11,00
Grande       18,00

Pâté de Campagne     3,50
Huisgemaakte boerenlandpâte     
Jambon de Bayonne      4,50
Een licht gezouten ham uit Frankrijk    
Fuet         5,00
Gedroogde Spaanse worst    
Canard fumé        4,50
Gerookte eendenborst
Rillettes de poulet          4,50
Pastei van gekonfijte kip     

Salades
Salade Rillette de poulet      
Salade met gekonfijte kip, geroosterde noten, 
pruim en droogdede tomaat
Petite  11,50
Grande  16,50
Salade gerookte forel      
Salade met gerookte forel, yoghurt, komkommer 
en polenta krokant
Petite        11,50
Grande        16,50

Hoofdgerechten
Bavette        24,50
Een heerlijk stuk uit de flank van het rund 
bereid op de Big Green Egg met akkerpaddenstoelen, 
sojaboontjes en paddenstoelenjus
Optioneel: met een plak torchon van eendenlever  4,50
Berkshire Procureur      22,50
Op lage temperatuur gegaard, met choucroute van ui, 
groene appel en spekcrumble
Zeeduivel        23,50
Zeeduivel geserveerd met garnalenravioli, 
passievrucht en Little Gem
Steak Tartare       19,50
Klassieke steak tartare (rauw), aan tafel bereid
Poulet noir sûprème      23,50
Kip gevuld met eendenlever, 
geserveerd met mais en gevogeltejus
Roodbaars        22,50
Filet van roodbaars, met ratatouille en citroenolie 
Filo taartje        17,50
Taartje van filodeeg met spinazie, daslook en ricotta
Viande du jour       dagprijs
Wisselend vleesgerecht van de dag.
Wij vertellen het u graag!
Poisson du jour       dagprijs
Wisselend gerecht van verse vis.
Wij vertellen het u graag!

Desserts
Dame blanche       7,00 
Twee bollen vanille ijs met chocoladesaus 
en chocoladecrumble
Crème brûlée        7,50
De Franse klassieker – ditmaal met Baileys smaak
Chocolade moulleux      8,50 
Chocoladetaartje met specerijencrème   
Baba au Rhum      8,00 
Franse cake met rumsiroop, geserveerd met 
sinaasappelbavarois
Fromage        12,00 
Wisselend assortiment van kazen met uiencompote 
en walnoten
Café complèt        7,50
Een lekker kopje koffie naar keuze met
vijf verschillende zoete friandises


