
	  

 

MENUSUGGESTIES VINEUM per 19 september 2017 
 

In verband met onze inkoop en organisatie verzoeken wij gezelschappen hun 
menukeuze(s) minimaal 48 uur van tevoren aan ons door te geven. 

 Gezelschappen bestaande uit meer dan 20 personen dienen voor het gehele gezelschap 
per gang eenzelfde keuze te maken, gebaseerd op Menu A, B of C (of een zes-, zeven- of 

achtgangen menu). Uiteraard houden wij rekening met voedselallergieën of –intoleranties. 
 
 

Menu A | 3 gangen à € 34,- 
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 paprika, ratatouille en jus van lavas 
*** 

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

Diverse Europese kazen met garnituur 
 
 

Menu B | 4 gangen à € 41,- 
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   

*** 

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

of 
Tagliatelle met verse zomertruffel, room, rucola cress en “Parmezaanse” kaas  

(vegetarisch)  
*** 

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 paprika, ratatouille en jus van lavas 

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

of  
Diverse Europese kazen met garnituur 



	  

 

MENUSUGGESTIES VINEUM per 19 september 2017 
 
Menu C | 5 gangen à € 53,50 

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   
*** 

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

of 
Terrine van eendenlever 

met rode biet & Granny Smith appel bereidingen 
*** 

Tagliatelle met verse zomertruffel, room, rucola cress en “Parmezaanse” kaas  
(vegetarisch)  

*** 
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 paprika, ratatouille en jus van lavas 
*** 

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

Diverse Europese kazen met garnituur 
 
 
Menu 6 | 6 gangen à € 61,- 
Menu van de chef, in overleg met u samen te stellen 
 
Menu 7 | 7 gangen à € 71,- 
Menu van de chef, in overleg met u samen te stellen 
 
Menu 8 | 8 gangen à € 81,- 
Menu van de chef, in overleg met u samen te stellen 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


