
Back to the 90’s Christmas menu

KERSTSCHALEN

  
All I want for christmas is vega(n) 60
paddenstoelensalade met gerookte knoflookcrème - jackfruit tartaar met 

vegan tonijn en avocado crème - gevulde tomaat met vegetarische likkepot - 

vegan kipsalade met cashewnoten en uiencompote - insalata caprese - rijstvel 

gevuld met kimchi, noedels, omelet en wasabicrème - vegetarische paté van 

knolselderij en noten - noedelsalade met aardappel en vegan tonijn - brood met 

gezouten -en kruiden boter

Its the most wonderful mix of the year  60
paddenstoelensalade met gerookte knoflookcrème - jackfruit tartaar met 

vegan tonijn en avocado crème - gevulde tomaat met vegetarische likkepot - 

gemarineerde garnalen met blini, aardappel en hangop - warm gerookte zalm 

met eiersalade - rilette van makreel - hausmacher paté van gevogelte en wild 

met vijgencompote - charcuterie met kazen van Eriks delicatessen en worst van 

Brandt & Levie - steak chimichurri - aardappel, huzaren en tonijnsalade - brood 

met gezouten -en kruiden boter

Glitter all the way 130
fruits de mer bestaande uit 2 halve kreeften met kaviaar mayonaise, Argentijnse 

gamba’s, schelpjes, Hollandse garnalen, gerookte zalm en makreel rilette 

- eendenlever paté met paddestoelen en pruimencompote - steak tartaar 

met truffelmayonaise en klassiek garnituur - charcuterie met kazen van 

Eriks delicatessen en worst van Brandt & Levie - kaasplateau - huisgemaakte 

huzarensalade - pokebowl salade met verse tonijn, wakame, avocado, 

komkommer en nori 

EXTRA 
Oyster time is here 18
half dozijn oesters - rodewijn azijn met sjalotjes - citroen partjes

EAST

Onderstaande schalen bestaan uit koude gerechten, bedoeld als maaltijd voor 
twee personen of als borrelschaal tot aan 4 personen
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DESSERT                    
Onderstaande desserttaarten zijn voor minimaal 4 personen

Buche noël 25
chocolade ganache - hazelnoot - kersen 

Omelet sibérienne  25
caramelroomijs - red velvet cake - merengue

Regenboog ijstaart 30
vanilleroomijs - frambozen - witte chocolade - crumble

WIJNEN

WIT

riesling trocken 15
Weingut Hain - Duitsland / fris, licht, elegant

rueda verdejo  16,5
Bodegas Esperenza - Spanje / fris, vol, fruitig, zacht 

pinot grigio 16,5

chardonnay 20
Bodegas Enate - Somontano - Spanje / vol, fruitig, licht romig

EAST

Riff - Progetto Lageder - Veneto - Italië / knisperig fris, mineralig, 
zachte smaak

De wijnen worden verkocht per fles en er is een beperkte voorraad. Bestel dus snel 
jouw favoriet!
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ROOD

syrah grenache 15
Chispas - Campo de Borja - Spanje / aroma’s van rijp fruit, blauwe bessen

nebbiolo d’alba valmaggiore 22,5
Grimaldi - Italië / bloemig, fruitig, tonen van bramen en krenten

primitivo 20
Masseria Li Veli - Puglia - Italië / vol, kruidig, intens, houtrijping

cabernet sauvignon 20
Post Card Series - Stark Condé - Stellenbosch - Zuid-Afrika / licht roze, framboos, 

fris, sappig, zacht 

MOUSSEREND

cava 22,5
‘Primer’ Brut Reserva - Père Ventura – Penedès – Spanje / licht, elegant, 

subtiele geur van amandel

champagne  50

EAST

Thierry Houry ‘Brut Idéal - Frankrijk / klassieke stijl met limoen en rijpe fruittonen 
en een lange afdronk


