
Betalingsvoorwaarden
Al onze prijzen luiden in Srd en zijn inclusief O.B.  Betaling kan contant of via POS en Visa 

en Mastercard. Bij credit card betaling verzoeken wij u zich te identificeren en de credit-card 
voucher te ondertekenen. Helaas kunnen wij geen ernstig gevlekte of beschadigde biljetten 

accepteren.



steak tartaar SRD 100
ossenhaas | gemarineerde rode ui | eidooier crème | granny smith 

gepocheerde kwar telei | appelkapper tjes | augurk | doperwten crème

confit de canard SRD 100
krokante gekonfijte eendenbout op rode kool met appel eendenjus met vijgen en 

kersenlikeur | crème van zilverui | gegrilde lente-ui

kip cordon bleu SRD 90
mozzarella | paprika | wor tel | kalkoenbacon 

 russische salade reductie van oude balsamico | kruidnagel | honing | dille | kippenjus

vitello tonnato SRD 125
yellow fin tuna | kalf bitterbal | kwar telei | gekonfijte aardappelmunten

 krokante chips met sesamzaad | reductie van oude balsamico
 appelkapper tjes | pompoen crème

sea food trio SRD 835
gegrilde halve 9 oz lobsterstaar t met knoflookboter

 gebakken coquilles met zeezout garnalen met tamarinde saus
 mediterane zwar te wilde rijst salade knoflook crème

kersentomaatjes ovengeroosterd met balsamico

pompoensoep SRD 75
met huisgemaakte brazil notenkaas op krokante toast

Voorgerechten



USA ribeye steak
250 gram / 330 gram: SRD 595 / SRD 745

pompoen en doperwten crème | gegrilde polenta | zilverui | baby wor teltjes 
verse paddenstoelen, pommes noisettes | gekneusde groene-peperkorrel saus

licht gerookte malse eendenborst à l’orange SRD 285
krokant op de huid gebakken eend | bedje van appelschijfjes | foam van zoete 

aardappel suikererwten | rozemarijn | reductie van gekruide sinaasappelsap

kiprollade SRD 190
kippendij filet gevuld met rozemarijn, lente-ui, asperges,

ingemaakte witte kool en gegrilde paprika
aardappel mousseline | knoflook crème | kippen-crème jus

bang bang SRD 220
in de oven gebakken met een krokante boterkorst | tajerblad crème

 broccoli | sebi jari | cassave noisettes
keuze uit: dragon beurre blanc saus of rode-wijnsaus met rozijnen

op de huid gebakken noorse zalm filet SRD 375
 knoflookboter met citroen | spruitjes

in witte wijn gestoomde witlof | courgette chutney

heel lams ‘rack’ (400 gr) SRD 900
krokante parmezaan-peterselie korst | kruiden risotto | gekonfijte knoflook

aubergine crème, kersentomaat, lamjus met por t

 



gegrilde lobsterstaart (9 oz) SRD 1200
knoflookboter | ijsbergsla | aardbeien | mango | zwar te olijf

gemarineerde zilverui | witte winter truffel | gegrilde watermeloen
croutons | sesamzaadjes | frambozen vinaigrette

surf & turf SRD 800
150 gr ossenhaas, halve 9 oz lobster tail, cognac-tamarinde reductie

puree van zoete aardappel | gegrilde paprika | ruccula sla | fr is fruitige vinaigrette 
(supplement halve 9 oz lobsterstaar t + SRD 570)

gegrilde boston butt SRD 175
2 dagen gemarineerd in een bad van laurierblad, thijm, piment peperkorrels en knoflook 

russische salade | gegrilde mais en paprika | amsoi

linguine pasta seafood SRD 335
bang bang | gerookte Noorse zalm snippers | gegrilde garnalen

tomatentapenade | verse dille | parmezaan | paprika | wor telen | selderij

linguine pasta Poseidon SRD 1000
halve 9 oz lobsterstaar t | gegrilde verse Noorse zalm | gegrilde yellow fin tonijn

coquilles | gegrilde garnalen | mosselen | verse tomatenblokjes 
 witte wijn | verse dille knoflook | courgetterolletjes | selderij

linguine pasta à l’Hermitage:
met parmezaan roomsaus en diverse groenten

kipfilet SRD 100
USA ribeye steak (125 gr) SRD 260

ossenhaas (125 gr) SRD 175
&

garnalen (7 st large) SRD 250
 aglio e olio 



Nagerechten

crème brulee SRD 60
klassiek Frans

tiramisu SRD 80
mascarpone | cacao | lady fingers | amaretto

frambozen bavarois SRD 60
framboos | pandan cake | coulis van rood

 fruit bolletjes van passievrucht | mango kristallen

mousse van witte chocolade en matcha thee SRD 60

festival van fruit SRD 85
aardbeien spiraal | kokos-citroengras ice cream | mango-mint chutney


