
 
 

 

A la Carte 

                     klein   groot 

Eendenborst            
Gebakken  / biet / sinaasappel / rode kool / kokos / koolrabi / kruidkoek    15         25 
 

Carpaccio van rund (hand gesneden) 

Parmezaan / gekonfijte tomaat / kappertjes / notensla / pijnboompitjes      15         25 
Extra eendenleverkrullen op de carpaccio          5   5 

Kreeftensoep  
Licht gebonden / kreeftenvlees / groenten /vleugje room      12 26 
  

Runderlende       
Aubergine / kropsla / dikke frites / krokante ui / courgette / jus van limoen en gember    16  26 
 

Kabeljauw rugfilet  
Op de huid gebakken / ravioli paddenstoel / spinazie / aubergine / antiboise /     15 25 
Hollandaise saus 
 
Op uw verzoek serveren wij: 
Verse frites van Zeeuwse aardappel met huisgemaakte mayonaise        3,5                                  
 

Dessert 
 

Kaas plateau  
Mooie kaas uit binnen en buitenland geserveerd met bijpassend garnituur                   14 
 

Witte chocolade / Mandarijn 
Mousse witte chocolade / bavarois mandarijn / kumquat / gember       11 
 
 

Wijnen van Nummer 7….. 
Michiel is een gepassioneerd wijnkenner, die u steeds weer weet te verrassen met nieuwe, wellicht onbekende wijnen. Wij 
werken graag samen met kleine Chateau’s en biologische wijnhuizen. Uit onze collectie hebben wij wijnen gekozen die de 
gerechten mooi begeleiden. U kunt bij ons kiezen voor een compleet wijnarrangement, ook in Taste hoeveelheden. Maar u 
kunt natuurlijk ook een mooi glas, of mooie fles wijn kiezen uit onze wijnkaart. 
 
Bijpassend wijnarrangement per glas                   6,50  
 
 

 
Allergieën ….. 
Heeft u allergieën of dieet wensen, laat het ons weten. De gerechten kunnen producten bevatten die niet vermeld zijn op onze 
menukaart. In onze keuken wordt gewerkt met: noten, lactose, schaal/schelp dieren, gluten, ei, vis, pinda, soja, selderij, 
mosterd, sesam en lupine. 



 
 

 

Het verleidelijk surprise menu 

 

 

 4-gangen menu   45  

  

 5-gangen menu   50  

  

 6-gangen menu   55  

  

 7-gangen menu   60 

 

 

 

Dit menu is een feest om een avond te genieten van de heerlijke gerechten met de prachtige wijnen  

die speciaal voor het menu zijn samengesteld door Michiel. 

 

 

Wijnarrangement 

Passende wijnen bij het menu 

6,5 per glas 

 

Liefst dit menu per tafel te bestellen 


