BITES BEFORE
Zeeuwse platte oesters 4/0

Persian Caviar
Blck Pearl

per stuk
per 1/2 dozijn

4
22

per 10gr

33

Verfijnde nootachtige smaak, leeftijd steur minimaal 4 jaar

Metzger Bites

14.5

Plankje om te delen met een selectie van verfijnde charcuterie, kaas, en toebehoren.
De naam ‘Metzger Bites’ is een knipoog naar de vader van Dr. Johan Georg Mezger
die als slager (Metzger in het Duits) werkte.

MENU VAN DE CHEFS
4 Gangen Menu
5 Gangen Menu
6 Gangen Menu
7 Gangen Menu

57,5
62,5
72,5
82,5

Bij gezelschappen vanaf 6 personen verzoeken wij u, indien u kiest voor het ‘Menu van de Chefs’ , om het aantal
gekozen gangen voor het gehele gezelschap gelijk te houden.
Bij gezelschappen vanaf 6 personen geldt bij een keuze ‘Á La Carte’ keuze geldt een maximum van twee
verschillende gerechten per gang.

À LA CARTE
Geitenkaas, pompoen, wortel, râs al hânout | 18
Mesheft, koolrabi, groene appel, crème fraîche, schuim van schelpdieren | 18
Coquille, little gem, aardappel, kapperblad, olijf, vadouvan | 21.5
Kingfish, kokkels, kokos, paksoi, groene curry | 21.5
Mabré van kip en eendenlever, kippenlever, aardpeer, rode biet, ui, duindoorn | 22.5

Zeebaars, tomaat, basilicum, venkel, citroen | 22.5
Zeeduivel, krab, bloemkool, jus van Noordzeekrab | 31
Hert, fregola, eekhoorntjesbrood, truffel | 32

Kaasassortiment | 16
Appel, peer, honing, granola, sinaasappel | 15.5
Pure en witte chocolade, Baileys, hazelnoot, amandel | 15.5

Wijnarrangement

8,50 per glas

Zijn er producten die u wegens allergie en/of (di)eetristricties niet kan of mag eten, en heeft u dit nog niet kenbaar
gemaakt? Dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden, zodat wij hierover de chefkoks kunnen informeren.
Onze gerechten kunnen sporen bevatten van de wettelijk vastgestelde allergenen.
Bij wijzigingen/toevoegingen in de gerechten, staan wij in ons recht hier een supplementprijs voor te mogen rekenen.

