
De Gerechten 

Hamachi  
Hamachi gelakt met zwarte peper, ingelegde rettich, miso en een crème van dashi 

€24.50 
 

Langoustine  
Gebakken langoustine met ham van wildzwijn, aardpeer en BBQ-sla  

€29.50 
 

 Wilde eend  
Terrine van wilde eend met een salade van rode biet  

€19.50  
 

Tarbot 
Gegrilde tarbot met luchtige mousseline van La Ratte aardappel, IJsselmeerpaling en een saus van 

zuurkool  
€32.50, hoofdgerecht €45.00  

 
Sliptong & Kreeft 

Sliptong met Canadese kreeft, sinaasappel, zoete aardappel en een luchtige saus van kreeft 
€29.50, hoofdgerecht €42.50  

 
Zwezerik  

Krokant gebakken zwezerik met citroengras, broccoli en curry van pompoen en linzen  
€25.00, hoofdgerecht €37.50  

 
Wilde zeebaars  

Op de huid gebakken wilde zeebaars, scheermes, knolselderij in beurre noisette en saus van verjus  
€22.50, hoofdgerecht €35.00  

 
Fazant 

Rouleaux van fazant, crème van kweepeer, bloedworst en romige saus van eekhoorntjesbrood  
 €22.50, hoofdgerecht €35.00 

 
Hert 

Gebraden hertenrugfilet met witlof, peterseliewortel en jus van specerijen  
€35.00  

 
Tournedos 

Ierse tournedos met merg, ganzenlever en jus van rode wijn 
€ 45.00 

  



De Vegatarische Gerechten 

Aardpeer 

Salade van aardpeer, BBQ kropsla en vinaigrette van aardpeer en sambai 
€ 19.50 

 
Oerbiet 

Diverse bereidingen van rode oerbiet, appel en verse tuinkruiden 
€ 19.50 

 
Specialiteit van de chef 

Romige crème soep van wat de natuur op dit moment te bieden heeft 
€ 19.50 

 
La ratte 

Luchtige mousseline van “La ratte” aardappel, dille en een romige saus van zuurkool 
€ 22.50 hoofdgerecht € 30.00 

 
Pompoen en Linzen 

Spicy curry van pompoen en linzen du pupy, broccoli en bosui 
€ 22.50 hoofdgerecht € 30.00 

 
Rodekool  

Taartje van rodekool met blauwe kaas, witlof, toffee van peterseliewortel en saus van versjus 
€ 22.50 hoofdgerecht € 30.00 

 

  



Nagerechten 

Kaas 

Een keuze uit Nederlandse en buitenlandse kazen 
€ 18.50  

 
Banaan en Kokos 

Diverse bereidingen van banaan en kokos 
€ 16.50 

Valrhona manjari 
Cremeux van “valrhona manjari” met een roomijs van pistache en pruim 

€ 16.50 

Crêpe Suzette 
De klassieker zoals het hoort! 

€ 16.50 

Gewoon lekker 
Warme Madeleine (3 st) geslagen vanille room en chocolade 

€ 8.50 

 

 


