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menu

amuse
Tomaat met garnalen, mozzarella, olijf en saffraan

voorgerecht
Zeetong met doperwtjes, venkel en bonenkruid

hoofdgerecht
Ree filet met Vacherin Mont D’or, bietjes, appel,

bloedworst en snijboon

nagerecht
Diverse bereidingen met rabarber op miserable

wijnen

Prà / Soave Classico 2011

Domaine de Coste Chaude / Cuvée La Rocaille 2009

Bottega Limoncino a base di Grappa



amuse

Tomaat met garnalen, mozzarella, olijf en saffraan

18 personen




























 




 




 





 



 




 




 


 
 
 
 



voorgerecht

Zeetong met doperwtjes, venkel en bonenkruid

18 personen





































 





 



 


 




 


 


 


 



voorgerecht

Zeetong met doperwtjes, venkel en bonenkruid 
(vervolg)
18 personen

 


 



 


 




 







 





 


 
 
 


 
 



 



hoofdgerecht

Ree filet met Vacherin Mont D’or, bietjes, appel, 
bloedworst en snijboon 
 
18 personen
































 






 


 




 





 
 






 





hoofdgerecht

Ree filet met Vacherin Mont D’or, bietjes, appel, 
bloedworst en snijboon (vervolg) 
 
18 personen

 





 
 






 
 
 
 
 




 


 


 
 
 

 



nagerecht

Diverse bereidingen met rabarber op miserable

18 personen








 











































 
 
 






nagerecht

Diverse bereidingen met rabarber op miserable 
(vervolg)

18 personen

 


 




 
 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 




 



 



 




 


 
 
 


 


