
Onze voorgerechten en salades 

gerookte sardientjes en ricotta, met gekonfijte kerstomaatjes, verse vijgen en frambozenvinaigrette....13 

Gegrilde octopus met aioli van inktvisinkt, zure room en krokante aardappel- en paprikaballetjes..16,50€ 

hertencarpaccio gemarineerd in wilde kruiden met krullen van ganzenlever, vijgenvinaigrette en geroosterd maïspoeder …13,50 

Gegrilde Sint-jakobsschelpen, Thaise groene curry emulsie, mirin ingelegde groenten en kokosschuim …..17,50 

Tartaar van wilde garnalen, gemarineerd in ceviche-sap, op kokosroom en kaffir limoen, met gemberroomijs …16,50 

Eendenlevermousse met cacao, appeltaart, amarettogel en aromatische kruidenrotsen...14 

Carpaccio van rode tonijn met groene papaya vinaigrette, avocado-ijs en babyspruitensalade ….17 

Olivier Calma Chicha Salade: Met krab, steurparels, gembermayonaise, wasabigel, edamame en krokante garnalentaart…13,50 

Lawwe salade van groenten , op een bedje van hummus en  crumble van rode biet, arganolie en tonkaboonschuim…….12 

vanaf zee ...... Onze vis 

Gegrilde inktvis met knoflook en chili, op inktvis en uieninktcrème, en krokant zeewier ….19 

Gegrilde verse vis van de dag op anijs bloemkoolpuree, gebakken kokkels en saffraansaus..…21 

Kabeljauwfilet gemarineerd in miso en gegrild, cava en yuzú-saus en knapperige lotuswortel ….21 

“barnsteenmakreel-sashimi” gemarineerd in citrus en dille, met gekruide aardbeien, mango en komkommersalade en groen mosterdijs  …20 

Noorse zalm gebakken in gember-limoenpapillote op gekonfijte prei in chardonnaywijn.…19,50 

Onze beste vlees 

Gegrilde Galicische ossenhaasbiefstuk, met truffelkrullen en gerookte zoutvlokjes…..26 

Gelakte eendenborst met Agaete-koffie en palmsap, pompoenpuree op smaak gebracht met kardemom, gestoofde vijgen en peer ….20 

Ossenstaart zonder been, gestoofd in wijn en geglazuurd met soja en balsamico, met “mole poblano” en gestoofde avocado …21 

Geroosterde entrecote van wild zwijn met saus van rood fruit, geroosterde ananas, zoute cacaocrumble en gestoofde andijvie….21 

Onze versie van Steak tartar, met foie-krullen, gekookt ei bij lage temperatuur, groene mosterd, rode biet en truffel…...19 

 

De verleidingen van once patissier      

“Chocoladetempel” : Gekruide Chocoladebavarois, Witte Chocolade Spiraal, Pindapraliné en Gemberijs…9 

“Purple rain”: mascarpone semifreddo met viooltjeshart, bramenmacaron en witte chocolademousse…8,50 

“Tropisch Festival” : Kokos- en kaffir-limoenmousse, yuzuschuim en passievruchtcoulis…9 

Panna cotta van schapenkaas, romige rode biet en nootmuskaatijs…8,50 

Tiramisu-Stil Küchenchef…..8 

ijsjes en sorbets van de week….6,50 


