VOORGERECHTEN:
Sushi van rundsvlees - rucola en Parmezaanse kaas €18
Scampi’s Tom Kha Kai €18
Mergpijp, tartaar van rundsvlees, basilicum vinaigrette €18
Garnaalkroketten €18
Gegrilde inktvis €21
Assortiment van gedroogde vleeswaren, gemarineerde ui €18
Sashimi van runds , crème van soja €18
Toast gerookte zalm , raifort kaas, dille vinaigrette €18
Krokante avocado sushi, soja en wakamé €15
Tartaar van rundsvlees, kaviaar Impérial Héritage €80
Jambon Iberico “Cinco Jotas” 70gr, focaccia, tomaten €25
“Gâteau van wild” en ganzenlever €24
Paté van wild €18
Risotto van boschampignons en gegrilde Sint-Jakobsvruchten €25
Carpaccio van bietjes, geitenkaas “ d’ozo” €18

01
RIBBETJES:
Gekonfijt-gerookte varkensribbetjes €24
Ribbetjes op wijze Wagyu €28

KIP AAN HET SPIT:
Natuur ½ €22
Natuur €36
½ Morilles €26
Morilles €42
Gegrild piepkuiken,
saus zoet-zuur,tijm en citroen €22

RUNDS:
Bavette wagyu €52
Japanse entrecôte wagyu 5+ €110
Tomahawk boquillon €90/ 2 pers
Côte à l’os boquillon €90/ 2 pers
Ierlandse T Bone €130/2 pers
Ribeye Rubia Gallega €60
Ribeye Swami €60
Ribeye Aubrac €48
Ribeye Angus €48
Ribeye Nieuw-Zeeland €48
“Découverte” Entrecôtes /min.2 pers €65/pp
garnituren inbegrepen
Filet pur van runds €35
Lady steak €22

VIS:
Gegrilde vis, ratatouille en blanke botersaus €29
Gegrilde kreeft, tomatenboter €58

HOOFDGERECHTEN:
Gekarameliseerd-gekonfijt spek €28
Burger Wagyu met frietjes €26
Vegetarische burger met frietjes €26
Steak Américain salade en frietjes €29
Gegrilde pluma iberico €28
Varkens tomahawk €28

Gebraden kip aan het spit in eigen jus €19
Dragonsaus / saus morilles €4/€8
Appelmoes €3
Gebakken ratte-aardappelen €3
Groene boontjes €3

02
AARDAPPELEN:
Gebakken ratte-aardappelen met ui en kappertjes
Puree Bru
Puree met truffel
Gratin dauphinois
Verse frietjes
Verse frietjes met mayonaise, truffel en Parmezaanse kaas
Risotto met boschampignons
Zoete aardappel in de schil met brie en spek
Knolselderpuree
€4

03
GARNITUREN
Broccolini – burrata
Gegrilde aubergine - tomaten en Parmezaanse kaas
Groene boontjes
Gegrilde prei
Gekonfijte wortel met kardemon en munt
Gelakeerde bloemkool
Appelmoes
Gestoofd witloof
Brusselse spruitjes met spekjes
Salade mix
Witloofsalade met mayonaise
€4

04
SAUZEN:

Één saus naar keuze inbegrepen bij uw keuze vlees

Pepersaus
Saus morilles
Crème van dragon
Béarnaise
Choron
Archiduc (champignonsaus)
Tomatenboter
Boter “maître d’hôtel”
€4

