
Groepsmenu
Kaart



Groepsmenu A 

Voorgerechten 
OSSENHAAS CARPACCIO | 12.5  
Dungesneden ossenhaas geserveerd met oude kaas, rucola, zongedroogde tomaat, rode ui,  
radijs, rijke pittenmix, huisgemaakte truffelmayonaise en truffelolie

PITTIGE GAMBA’S | 14  
Black Tiger gamba’s gebakken in Piri-piri  
 

GEROOSTERDE PAPRIKA SOEP | 8  
Kruidige soep gemaakt van paprika, tomaat en rode ui Geserveerd met brood 

Hoofdgerechten 
SHORTRIB | 21.5  
24 uur sous-vide gegaarde runderrib met een kruidenrub, knoflook jus en seizoen groenten 

SATÉ VAN KIPPENDIJEN | 17 
Gemarineerde kippendijenspiesjes geserveerd met satésaus, atjar, kroepoek, en gebakken uitjes 

KABELJAUW | 19.5 
Op de huid gebakken kabeljauw met een groente risotto 

BLUE DOG BURGER (VEGA MOGELIJK) | 17.5 
Runderburger van de grill op een brioche bol met truffelmayonaise, gebakken ui, cheddar, bacon,  
little gem sla, augurk en tomaat Geserveerd met uienringen 

Dessert
 

DAME BLANCHE | 8
Vanille-ijs, chocola en slagroom 

WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE  | 9.5
Twist op de klassieke cheesecake met witte chocola en een bodem van Bastogne crumble.  
Geserveerd met aardbeiensaus, witte chocoladekrullen en aardbeien



Groepsmenu B

Voorgerechten 
OSSENHAAS CARPACCIO | 12.5  
Dungesneden ossenhaas geserveerd met oude kaas, rucola, zongedroogde tomaat, rode ui,  
radijs, rijke pittenmix, huisgemaakte truffelmayonaise en truffelolie

ZACHT-GEGAARDE ZALM | 11.5 
Sous-vide gegaarde zalm geserveerd met citroengel, ingelegde komkommer, puntradijs,  
chioggia biet en mierikswortelcrème 
 

TOMPOUCE VAN BRIE | 10.5 
Brickdeeg belegd met een crème van brie geserveerd met hazelnoot crumble, rucola, cherry  
tomaat, komkommer en balsamico stroop

Hoofdgerechten 

TOURNEDOS | 27.5 
Geserveerd met brioche en seizoensgroenten. Met truffeljus

ZEEBAARS | 21.5 
Op de huid gebakken zeebaars geserveerd met groentes, orchetta pasta, mosselen en schuim  
van bisque

PADDENSTOELEN RISOTTO | 16.5
Risotto van verschillende paddenstoelen Geserveerd met rucola en parmezaan

BLUE DOG BURGER(VEGA MOGELIJK) | 17.5 
Runderburger van de grill op een brioche bol met truffelmayonaise, gebakken ui, cheddar, bacon,  
little gem sla, augurk en tomaat Geserveerd met uienringen 

Dessert
 

DAME BLANCHE | 8
Vanille-ijs, chocola en slagroom 

WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE  | 9.5
Twist op de klassieke cheesecake met witte chocola en een bodem van Bastogne crumble.  
Geserveerd met aardbeiensaus, witte chocoladekrullen en aardbeien


