
 

VOORGERECHTEN 

Zeebaars tartaar en gemarineerde Bouchot mosseltjes 
met venkel, crème van basilicum en schuim van Bergamot    1/2 € 7,50 1/1 € 12,50 

  
Carpaccio van rund met peterselievinaigrette, 
bieslook, spekjes, pijnboompitten en “Parmezaanse” kaas    1/2 € 8,00 1/1 € 13,50 
(supplement: krullen van eendenlever à € 6,-) 
 
Terrine van eendenlever 
met rode biet & Granny Smith appel bereidingen     1/2 € 10,00 1/1 € 17,50 

 
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 © 
2 stuks met sambai, glasmie, bosui en enoki paddenstoeltjes  
 
 

TUSSENGERECHTEN 
Tagliatelle met verse zomertruffel, room, rucola cress en “Parmezaanse” kaas  
(vegetarisch)          1/2 € 9,00 1/1 € 15,00 2/1 € 20,50 

 
Gebakken gamba’s & chorizo 
met kastanje, tomaten en rode curry saus       1/2 € 10,00 1/1 € 17,50 

 
Krokant gebakken kalfszwezerik met een crème van pastinaak, 
zoetzuur gemarineerde pastinaak en schuimige saus van pastinaak   1/2 € 11,00 1/1 € 19,50 
 
 
 

HOOFDGERECHTEN 

VIS 
Op de huid gebakken kabeljauwrug filet  
met compote van rode ui, bosui, gefrituurde ui en jus van rode wijn & rode port  1/2 € 12,50 1/1 € 22,50 
 
Gegrilde grietfilet met een crème van  
artisjok, geglaceerde artisjok, gerookte paling en beurre blanc    1/2 € 17,50 1/1 € 29,50 
 
 
 

VLEES 
Gegrilde kalfsentrecote   
met fregola pasta, paprika, ratatouille en jus van lavas    1/2 € 12,50 1/1 € 22,50 

 
Gebakken ossenhaas (160g) met een crème van knolselderij,  
quiche met Portobello paddenstoelen en jus van Morilles    1/2 € 17,50 1/1 € 29,50 
(supplement: gebakken eendenlever à € 6,-) 
 



 

MENU VINEUM 
 
 

Lunchmenu 2-Gangen € 27,50 

Lunchmenu 3-Gangen € 34,00 

Dinermenu 3-Gangen € 35,00 
Zeebaars tartaar en gemarineerde Bouchot mosseltjes 

met venkel, crème van basilicum en schuim van Bergamot  
of 

Carpaccio van rund met peterselievinaigrette, 
bieslook, spekjes, pijnboompitten en “Parmezaanse” kaas   

*** 
Op de huid gebakken kabeljauwrug filet  

met compote van rode ui, bosui, gefrituurde ui en jus van rode wijn & rode port  
of  

Gegrilde kalfsentrecote met fregola pasta, paprika, ratatouille en jus van lavas 
*** 

Crème brûlée van vanille met verse vijg, madeleine en roomijs van specerijen 
of  

Diverse Europese kazen met garnituur 
 
 

Dinermenu 4-Gangen € 42,50 
Zeebaars tartaar en gemarineerde Bouchot mosseltjes 

met venkel, crème van basilicum en schuim van Bergamot 
*** 

Gebakken gamba & chorizo 
met kastanje, tomaten en rode curry saus  

***  
Gegrilde kalfsentrecote met fregola pasta, paprika, ratatouille en jus van lavas 

*** 
Crème brûlée van vanille met verse vijg, madeleine en roomijs van specerijen 

of  
Diverse Europese kazen met garnituur 

 
 

Dinermenu 5-Gangen € 55,00  

Zeebaars tartaar en gemarineerde Bouchot mosseltjes 
met venkel, crème van basilicum en schuim van Bergamot 

***  

Terrine van eendenlever 
met rode biet & Granny Smith appel bereidingen  

*** 

Gegrilde grietfilet met een crème van  
artisjok, geglaceerde artisjok, gerookte paling en beurre blanc 

*** 

Gebakken ossenhaas met een crème van knolselderij,  
quiche met Portobello paddenstoelen en jus van Morilles 

*** 
Crème brûlée van vanille met verse vijg, madeleine en roomijs van specerijen 

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) 

Coravin wijnarrangement maatwerk 



 

DESSERTS 

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

glas 2015 Recioto della Valpolicella Classico, Brunelli, Veneto    1/2 € 5,00 1/1 € 9,50 
glas Vintage Port         1/2 € 5,00 1/1 € 9,50 
5 kazen, 5 glazen         1/2 € 10,00 1/1 € 17,50 

 
Diverse soorten huisgemaakt ijs (per quenelle)      1/1 € 2,50  

 
Crème brûlée van vanille met verse vijg,  
madeleine en roomijs van specerijen       1/1 € 10,50 
glas 2010 Garganega Passito “ReSol”, Brunelli, Veneto    1/2 € 4,00 1/1 € 7,50 
 
Parfait van Montélimar nougat met gepocheerde peer   1/1 € 12,50 
glas Sauternes         1/2 € 4,00 1/1 € 7,50 
 
Warm taartje van pure chocolade (80% puur) 
met gemarineerde mandarijnen en sorbetijs van mandarijn    1/1 € 13,50 
glas 2015 Recioto della Valpolicella Classico, Brunelli, Veneto    1/2 € 5,00 1/1 € 9,50 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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


