Kerstmenu 2018
(Airbaguette met serranoham en pecorinocreme)

6 Bloemkool Tompouce
bloemkool crème][ boullion van parmazaan ][ beurre noisette ][ couscous van bloemkool

6 Trio van tonijn
gemarineerde tonijn ][ sashimi van tonijn ][ mouse van tonijn ][ parels van soya ][ radijs soorten

Gerookte paling
beurre-blanc van paling ][ courgette creme ][ gegrilde courgette.
( tramazino-toast met kreefttartaar en bisqueschuim met krokantje van garnaal)

Lobster Love
vinaigrette van kreeft en passievrucht ][ koffiemousse ][ gele biet ][ gelei van passievrucht

6 24uur gegaarde buikspek
tom kha kai ][ aardappelmousseline ][ bospeen crème ][ gebrande bospeen

grainfed beef met krokant van merg
tomaten bouillon ][ tomberry’s ][ gedroogde olijf ][ olijfcreme ][ olijf garnituur

6 Hertenbiefstuk met jus van bieten & 5spices
bietenballetjes ][ gebrande ui ][ gebrande pastinaak creme ][ aardpeer ][ auberginecompote
(lolly van ganzenlever, met wittechocola en knettersuiker)

6 Crème brûlée van epoisse
brioche ][ bleekselderij ][ popcorn van oude kaas

6

Amarene en Merengue

ijs van Amarene ][ choco crumbles ][ crème suisse
(ijsje van watermeloen en verveine)

Kerstmenu vegetarisch 2018
( Airbaguette met pecorinocreme & Roqueforte)

6 Bloemkool Tompouce
bloemkool crème][ boullion van parmazaan ][ beurre noisette ][ couscous van bloemkool

6 Topin Ambur soep
koffieschuim ][ Cacao ][ krokantje van topin ambur
(Onze Korean Fried Cauliflower & quater-qauter pounder)

Burned Parsnip
tonnetjes van schorseneer ][ paddestoelenchips ][ schuim van morielje ][ duxelles

Geroosterde Auberine
Zhahatar olie ][ worteljus ][ fetakaas ][ kikkererwt salade ][ bospeen

6 Triootje van tomaat
gemarineerde tomaat ][ olijvenringen ][ groene asperge ][ bouillon van tomaat ][ macadamia

Smokey cabbage
Kommetje van polenta ][ ragout met groene kool ][ krokante kool

6 53-kruiden en knol
gepofte knolselderij ][ buerre blanc van sinaasappel ][ selderij ][ croutons
(Cappuccino van bospaddestoel met schuim van pesto)

6 Crème Brûlée van epoisse
brioche ][ bleekselderij ][ popcorn van oude kaas

6

Amarene en Merengue

ijs van Amarene ][ choco crumbles ][ crème suisse
(ijsje van watermeloen en verveine)

