Goed om te weten
Teneinde een vlotte service en ‘refined dining experience’ te garanderen kunnen wij helaas niet een mix van à la carte en menu’s
aan één tafel serveren I bij tafels vanaf 8 personen serveren wij onze chef-menu’s. Indien u tóch à la carte wenst te dineren,
hebben wij hiervoor een aparte menukaartI Keuken open voor à la carte en 3-gangen menu 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

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 normandie
¼ dozijn $14
½ dozijn $25
gillardeau
¼ dozijn $24
½ dozijn $40
oesters van de chef 4 bereidingen $25
‘rockefeller’/gegratineerd met hollandaise
oester/champagne granité/citrus
wakame/soja/ponzu/gember
oester roomijs/gepofte aardappel/kaviaar
carpaccio ossenhaas $17
kruidenzwam/kwar telei/broodsoldaatjes/
zoet-zuur/piccalilly/parmezaanse kaas
tonijn tataki $16
geschroeide tonijn/parelcouscous/
krab-tonijn mousse/dragon sorbet/passievrucht
kalfsfilet $16
ganzenlever/rode biet/rabarber/hazelnoot/balsamico
kreeft&krab $26
kreeft/kingkrab/kaviaar/pastinaak/venkel/avocado
parelcouscous&avocado $15
por tobello/avocado sorbet/ponzu vinaigrette/wasabi krokant

‘vichyssoise’ soep $13

aardappel/prei/bonito/gerookte zalm/truffel
(ook vegetarisch verkrijgbaar )
kreeftensoep $15

kokos/pinda/langoustine/citroengras/wasabi krokant
tomatensoep (vega) $12
velouté van tomaat/ kruiden espuma/geitenkaas/dragon olie/

crème fraiche/tomaat structuren

corvina $28
venkel/truffelzuurkool/
aardappel gratin/dragon beurre blanc
patrijs 3-manieren $32
borst/boutje/bitterbal/zuurkool/
aardappel gratin/pastinaak/mosterdjus
kreeft $52
coquille/langoustine/fregula pasta/knoflook bouillon/
buffelmozzarella/basilicum/bearnaise
‘smokey’ ribeye steak $33
bearnaise saus/polenta/doperwten/
baba ganoush/baby mais
lams crown $36
spicey ‘rub’/mini kruidenzwam/gepofte tomaat/aubergine/lamsjus
linguini vega $22
kruidenzwam/tomaat/baby mais/
buffelmozzarella/parmezaanse kaas
linguini garnalen (aan tafel bereid) $29
knoflook/gepofte tomaat/
doperwten-pesto/parmezaanse kaas
linguini kip (aan tafel bereid) $24
paddestoelen vélouté/knoflook/parmezaanse kaas/truffel
linguini ribeye steak (aan tafel bereid) $32
knoflook/paddestoelen velouté/buffelmozzarella/tomaatjes
kip&eendenlever $28
aardpeer/kruidenzwam/mais/pistache/doperwten/yuzu
tenderloin $48
eendenlever/brioche/truffel/doperwten/madeirajus

‘chocolate cocktail’ $12
salty caramel/advocaat/vanille roomijs/chocolade cracker/praline
yoghurt-bar $13
framboos/macaron/kokos/vanille/mint/citrus/zwar te bes sorbet
massini $11
biscuit/kers/witte chocolade/pandan/amandelijs
europese kazen $14
kweeperen marmelade/notenbrood/appelstroop
koffie compleet $12
koffie naar keuze met diverse zoete lekkernijen

