Goed om te weten
Teneinde een vlotte service en ‘refined dining experience’ te behouden kunnen wij helaas niet een mix van a la carte en
menu’s aan één tafel serveren I een tafel van 8 personen of meer kan uitsluitend de 5 of 7 gangen menu’s bestellen I Keuken
open voor a la carte bestellingen tot 22:00 pm I voor 5 gangen menu’s tot 21:30 pm I voor 7 gangen menu’s tot 21:00 pm
I bij zowel 5 en 7 gangen menu’s graag bestellen voor 21:00 pm
Betalingsvoorwaarden
Al onze prijzen luiden in US Dollars en zijn inclusief O.B. Betaling is mogelijk in SRD, USD en EURO. Wisselgeld krijgt u indien
beschikbaar terug in de verstrekte valuta, en anders in SRD. Wij accepteren tevens Visa en Mastercard.
Wij verzoeken u zich te identificeren en de creditcard-transaktie-voucher te ondertekenen. Helaas kunnen wij biljetten van 200
en 500 EURO, alsook beschadigde en gevlekte biljetten, niet aannemen.

oesters
sjalot vinaigrette/tabasco/mierikswor tel/citroen

USD

creuse de normandie ½ dozijn
gillardeau ¼ dozijn
gillardeau ½ dozijn

25
23
46

oesters van de chef 4 bereidingen
ganzenlever/framboos/rabarber
champagne sabayon/yuzu
bleekselderij granité/kaviaar
oester ijs/wakame/gerookte soja

25

tonijn & pompoen
mierikswor tel/pompoen ijs/ras el hanout/
dille cremeux/gepofte wilde rijst

19

langoustine & coquille
bloemkool structuren/miso bouillon/hazelnoot

26

ceviche zeebaars
perzik/roze peper/bleekselderij/pistache/venkel/rode biet

21

kalfsfilet
druivenmosterd/ganzenlever crème/rammenas/
bietjes/schorseneren/tuinkers

22

steak tartaar
gekonfijte truffel/ganzenlever/bloemenkool structuren/kaas krokant

26

USD
spinazie soep

16

kreeften soep

18

gerookte paling/miso/parmezaan/dragon/aardappelschuim
(ook vegetarisch te bestellen)

kreeft/foccacia/saffraan schuim/venkel/piment

USD
gekonfijte eendenborst
sinaasappel-sauternes saus/postelein/
gerookte soja/amandel crème/quinoa

35

ravioli krab & kreeft
buffelmozzarella/parmezaan bouillon/basilicum/tomaat structuren

32

suppl. eendenlever

10

ravioli asperge
cèpes schuim/parmezaan/baby spinazie

24

ravioli asperge met entrecôte

38

suppl. gekonfijte truffel
suppl. eendenlever

6
10

kabeljauw
doperwten-mint crème/croûte/pommes amandes/dragonschuim

39

smoked dry age rib-eye
gekonfijte knolselderij/groene asperge/
bimi/aubergine/zwar te knoflookjus

49

lamb crown
doperwten-mint crème/croûte/morilles/pastinaak/polenta

49

tenderloin
brioche/truffel/eendenlever/madeirajus
suppl. eendenlever

55
10

USD
‘cocktail’ ananas & honing
vanille roomijs/kardemom schuim/kerrie/amandel

14

meloen & kokos
meloen structuren/vanille/kokos schuim/zwar te bes

15

chocolade marquise
brownie/hazelnoot/caramel/mandarijn sorbet/ kalamansi

17

koffie compleet
koffie naar keuze met diverse zoete lekkernijen

12

