
 

 
 
 

 

OKTOBER-DECEMBER 2020 
 

  Euro 

 Voorgerechten 

 Mousse van Ardense ham "Pierre Wynants"  ................................................  28,00 

 Zalmcannelloni, gemarineerde makreel in geroosterde sesamolie, 

AOP gruyère, yoghurt, komkommer  ........................................................  33,00 

 Krokante méli-mélo van vergeten groenten, bospaddenstoelen, 

coulis van kleine veldkers  ........................................................................  37,00 

 Filet van barbet mul, bouillabaisse saffraan saus, korianderolie, 

mouillette met rouille  ...............................................................................  46,00 

 Ganzelever met gelei van truffel uit de Vaucluse (60 gr) ..............................  48,00 

 Fijn gesneden Iers rundvlees, herfsttruffel, eendenlever terrine van shitake, 

met de geur van Vaucluse .........................................................................  57,00 

 Gambero Rosso, Sint-Jacobsschelp uit Dieppe, witte truffel, 

venkel, ramonache ....................................................................................  98,00 

 Salade met Noordzeekreeft en zwarte truffels  ..............................................  98,00 

 Royal Belgian caviar "Oscietra "  (50 gr) ......................................................  154,00 

  Voorgerecht / hoofdgerecht 

 

 Zeetongfilets met een mousseline van riesling en grijze garnalen   45,00 ⧫ / 59,00 ⧫ 

 Gebakken griet, méli-mélo van Zeeuwse platte oesters en kalfskop, 

witloof, béarnaise van schaaldieren (min 2 pers) .................... pp 59,00 / 87,00 ⧫ 

 Zeetongfilets en kreeftenmedaillon,kraakvers slaatje 

en romige kardinaalsaus .............................................................  69,00 / 97,00 ⧫ 

 Aardappelmousseline met krab, grijze garnalen 

en Royal Belgian caviar ”Oscietra”, beurre blanc van oesters 

met bieslook  ................................................................................ 98,00 / 177,00  

 Kalfslende met Vadouvan, amandelcrumble, gekarameliseerd baby witloof 

met agua-mel  .........................................................................................  47,00 ⧫ 

 Kalfsribstuk en krokante kalfszwezerik met oregano, 

groenten kransje met champignons (per 2 personen)  ....................... pp 59,00 ⧫ 

 Hazerug met een romige coulis van pomerol en donkere mosterd, 

gesauteerde wilde champignons (per 2 personen)  ........................... pp 59,00 ⧫ 

 Hertennootje, gekonfijte schouder met Sarawak-peper, bospaddestoelen, 

pickels van butternut, micro-scheuten met rode ciderazijn  .................... 79,00 ⧫ 

 Haas op koninklijke wijze, op mijn manier 

1ste bord : zijn rugstuk met wilde champignons en zwarte truffel 

2de bord : gestoofd, wildsaus met ganzelever, sjalotten en een bloedworstje 

(per tafel, op bestelling 2 werkdagen vooraf) ..................................... pp 119,00 

  : Evergreens   : vegetarisch 
⧫ Gerechten met een tweede bediening. 

Wanneer uw gezelschap veel verschillende à la carte gerechten bestelt kan de wachttijd oplopen. 

Laatste bestelling voor de middag service om 16 uur en voor de avond service om middernacht .Wij danken u voor uw begrip. 


