
Groepsmenu

Voorgerechten
Carpaccio

Rundercarpaccio, truffelmayo, pijnboompitten, tomaat, Parmezaanse kaas, rucola, groentechips

Calamaris
Limoenmayo

Geitenkaasduo
Vijg met geitenkaas en honing, geitenkaaskroketje, balsamicostroop, uiencrumble, rucola, groentechips

Uiensoep
Gegratineerd, twee soorten kaas, tijm

Hoofdgerechten

drie gangen keuzemenu 

Black Angus
Black Angus steak met truffelsaus, seizoensgroenten, frietjes (+1.- in menu)

Saté van varkenshaas
Varkenshaas saté, satésaus, gebakken uitjes, rode kool atjar, cassave, frietjes

Schelvis
Witvis, witte wijnsaus, rivierkreeftjes, groene kruidenolie, aardappelmousseline, spitskool, 

seizoensgroenten, frietjes
Avocadoburger

Pink brioche broodje, romaine sla, guacamole, tomatensalsa, relish, avocadoburger, knoflooksaus, 
chips, kleine salade, frietjes 

Thaise curry
Gele curry, kokosroom, noodles, seizoensgroenten, pitabrood 

Desserts
Bokkepootjes ijstaart

Caramelsaus

Cheesecake
 Frambozencrème, mango

Profiteroles
 Soesjes gevuld met mascarpone-vanille roomvulling, 

warme chocolade saus, krokante nootjes

Banoffee
Bastogne, dulche de leche parfait, banaanmousse, 

gekarameliseerde banaan, caramelsaus, hazelnootkrokant

32.95
Stel je eigen menu samen: kies een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert 

= vegetarisch

= vegan LUNA
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Avocadoburger
Pink brioche broodje, romaine sla, guacamole, tomatensalsa, relish, avocadoburger, knoflooksaus, 

chips, kleine salade, frietjes 

= vegan

Groepsmenu

Voorgerecht
Borrelplank

(vanaf twee personen)
tortillachips met pittig gehakt, kaas en guacamole, kaasloempiaatjes met srirachamayo, 

calamaris met limoenmayo, pitabrood, spicy green hummus, zoetzure groentjes (om te delen)

Hoofdgerechten

vier gangen keuzemenu 

Black Angus
Black Angus steak met truffelsaus, seizoensgroenten, frietjes (+1.- in menu)

Saté van varkenshaas
Varkenshaas saté, satésaus, gebakken uitjes, rode kool atjar, cassave, frietjes

Schelvis
Witvis, witte wijnsaus, rivierkreeftjes, groene kruidenolie, aardappelmousseline, spitskool, 

seizoensgroenten, frietjes

Thaise curry
Gele curry, kokosroom, noodles, seizoensgroenten, pitabrood 

Desserts
Bokkepootjes ijstaart

Caramelsaus

Cheesecake
 Frambozencrème, mango

Profiteroles
 Soesjes gevuld met mascarpone-vanille roomvulling, 

warme chocolade saus, krokante nootjes
Banoffee

Bastogne, dulche de leche parfait, banaanmousse, 
gekarameliseerde banaan, caramelsaus, hazelnootkrokant

35.90

= vegetarisch

Tussengerecht
Glaasje tomatensoep

Kruidenolie

Vooraf een borrelplank, gevolgd door een glaasje tomatensoep,  
hoofdgerecht en dessert naar keuze uit onderstaande gerechten 
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