
 

VOORGERECHTEN  
Geitenkaascrème met een potage van cresson, 
zilveruitjes in Aceto Balsamico, Parmezaan krokant en poeder van Morilles & komijn  1/2 8,00 1/1 13,50 
(vegetarisch)         

Steak tartaar van runderbavette met eidooier en sorbetijs van yuzu & prei 1/2 8,00 1/1 13,50 

Tataki van AA Sashimi tonijn met zwarte quinoa,  
kerrie hangop, Shimeji paddenstoelen en komkommer & ponzu vinaigrette   1/2 11,50 1/1 19,95 

Oesters “Renart Boulon no.3” (6 stuks)      1/2 10,50 1/1 20,50 
2 stuks nature met apart geserveerde citroen en rode wijnazijn met sjalot 
2 stuks met schuim van gember, zoetzuur gemarineerde komkommer en granité van gin & tonic © 2015 

2 stuks met crème fraîche, haringkuit en Champagne gelei © 2019 
 

TUSSENGERECHTEN 
Tagliatelle met verse truffel, room, rucola cress en Parmezaanse kaas © 2014  1/2 9,00 1/1 15,00 2/1 20,50 
(vegetarisch)           

Zacht gegaarde grietfilet met spruitenblaadjes, 
gebakken spruitjes & pecan noten, gel van Sherry azijn en langoustines schuim 1/2 13,50 1/1 23,50 

Geglaceerde kalfszwezerik met diverse bereidingen van bloemkool,  
gebakken akkerzwammen en kalfsjus met dragon     1/2 12,50 1/1 21,50 
 

HOOFDGERECHTEN 
VIS 
Op de huid gebakken Corvina filet met aardappel rösti,  
gebakken mini witlof, gekarameliseerde radicchio en witlof schuim    1/2 13,50 1/1 24,50 

Gegrilde heilbotfilet met gerookte biet, Beluga linzen,  
bietengel, Sambai Hollandaise en truffelvinaigrette      1/2 17,50 1/1 31,95 
 
 

VLEES 
Krokant gebakken eendenborst met wortel & Vadouvan crème,  
bramengel, pistache crumble, geroosterde bospeen en eigen jus met Szechuanpeper   1/2 13,50 1/1 24,50 
(supplement: gebakken eendenlever à 10-)     

Gegrilde hertenbiefstuk met gyoza van hert, rode kool, pommes fondant,  
appel citroen gel, gepekelde rode ui, aardappel krokant en jus van hert & rode kool 1/2 15,50 1/1 28,50 

(supplement: gebakken eendenlever à 10-) 

Gebakken grain fed ossenhaas met rundersukade, pastinaak crème,  
geglaceerde pastinaak & schorseneer en jus de veau met blauwader kaas  1/2 17,50 1/1 31,50 

(supplement: gebakken eendenlever à 10-) 

BIJGERECHTEN 
Verse huisgemaakte frites met mayonaise      4,50 



 

MENU VINEUM 
Lunchmenu 2-Gangen 28,50 | Lunchmenu 3-Gangen 35- | Dinermenu 3-Gangen 36,- 

Geitenkaascrème met een potage van cresson,  
zilveruitjes in Aceto Balsamico, Parmezaan krokant en poeder van Morilles & komijn  

of 
Steak tartaar van runderbavette met eidooier en sorbetijs van yuzu & prei  

*** 
Op de huid gebakken Corvina filet met aardappel rösti,  

gebakken mini witlof, gekarameliseerde radicchio en witlof schuim 
of  

Krokant gebakken eendenborst met wortel & Vadouvan crème,  
bramengel, pistache crumble, geroosterde bospeen en eigen jus met Szechuanpeper    

*** 
Tarte tatin van boerenmeisjes met abrikozen meringue, ingelegde 

druiven, crumble van steranijs & kaneel, cacaogel en ijs van boerenjongens 
of  

Diverse Europese kazen met garnituur 
 

Dinermenu 4-Gangen 44,- 
Steak tartaar van runderbavette met eidooier en sorbetijs van yuzu & prei  

*** 
Tagliatelle met verse truffel, room, rucola cress en Parmezaanse kaas © 2014 

*** 
Krokant gebakken eendenborst met wortel & Vadouvan crème,  

bramengel, pistache crumble, geroosterde bospeen en eigen jus met Szechuanpeper    
*** 

Tarte tatin van boerenmeisjes met abrikozen meringue, ingelegde 
druiven, crumble van steranijs & kaneel, cacaogel en ijs van boerenjongens 

of  
Diverse Europese kazen met garnituur 

 

Dinermenu 5-Gangen 55,- 
Tataki van AA Sashimi tonijn met zwarte quinoa,  

kerrie hangop, Shimeji paddenstoelen en komkommer & ponzu vinaigrette  
*** 

Zacht gegaarde grietfilet met spruitenblaadjes, 
gebakken spruitjes & pecan noten, gel van Sherry azijn en langoustines schuim  

*** 
Tagliatelle met verse truffel, room, rucola cress en Parmezaanse kaas © 2014 

*** 
Krokant gebakken eendenborst met wortel & Vadouvan crème,  

bramengel, pistache crumble, geroosterde bospeen en eigen jus met Szechuanpeper    
*** 

Tarte tatin van boerenmeisjes met abrikozen meringue, ingelegde 
druiven, crumble van steranijs & kaneel, cacaogel en ijs van boerenjongens 

of  
Diverse Europese kazen met garnituur 

 

Wijnarrangement 7,50 (per glas) | Wijnarrangement 4,00 (1/2 glas) 

Prestige wijnarrangement 10,50 (per glas) | Prestige wijnarrangement 5,50 (1/2 glas) 

David’s favorieten 12,50 (per glas) | David’s favorieten 7,50 (1/2 glas) 

Coravin wijnarrangement maatwerk 



 

DESSERTS 

Diverse Europese kazen met garnituur      1/2 8,50 1/1 15,00 

glas Vintage Port         1/2 5,00 1/1 9,50 
5 glazen  bij de 5 kazen Ó 2014       1/2 10,00 1/1 17,50 

 
Diverse soorten huisgemaakt ijs (per quenelle)     1/1 2,50 
  
Tarte tatin van boerenmeisjes met abrikozen meringue, ingelegde 
druiven, crumble van steranijs & kaneel, cacaogel en ijs van boerenjongens  1/1 11,00 

glas 2015 Brunelli Garganega Passito “ReSol”, Veneto, Italia    1/2 4,50 1/1 7,50 

 
Frangipane met sinaasappel & pure chocolade ganache 
en sorbetijs van bloedsinaasappel & Moscatel Añejo     1/1 12,50 

glas 2001 Bacalhôa Moscatel de Setúbal, Setúbal, Portugal    1/2 4,50 1/1 7,50 

 
Gieser Wildeman stoofpeer met een compote van Doyenne du Comice peer,  
gel van peer, 5 spices en kardemom roomijs     1/1 13,50 

glas 2017 Brunelli Recioto della Valpolicella Classico, Veneto, Italia   1/2 5,50 1/1 9,50 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Heeft u een voedselallergie of -intolerantie, stel ons op de hoogte! 
 


