
Om mee te starten: 
Bistoria brood met wisselende boters en olijfolie - € 4,50

Lobster party
Kreeft- wortel - passievrucht - bisque dressing.

Tartaar anders
Gerookte biet - shiso purple - kaffir - balsamico. 

Gebakken eendenlever
Tarte Tatin - appel - Calvadosjus.

TOP 10
Gado gado 2.0
Pinda dressing - telor asin - kentjoer - groentjes.

Tropisch visje
Hamachi - kokos - zee egel - pinda - hand van Boeddha-

papaya.

Taco Mania
Gekonfijte eendenbout - avocado - chipotle - zwarte

bonen - rode  ui - krokante mais. 

Charcuterie
Een mix van Italiaanse vleessoorten, geroosterde groenten,

olijven en pickels. 

Classic Oesters
1/2 dozijn - rode wijn azijn & sjalotje - citroen.

Oester Surprise
1/2 dozijn - 3 verschillende bereidingen 

(koud/warm).

Klassiek lekkers
Kaviaar (10 gr.) - 63 graden eidooier - aardappelschuim -

krokantjes. 

Schelp van Saint Jacques
Coquille - bloemkool - granny smith - lardo di collonatta -

gerookt schuim.

Pompompompompoen
Pompoen - ahornsiroop - mango - bulgur - 

geitenkaas.

Groene Zee
Makreel - chimichurri - trofie - venkel - kappertjes -

peterselie.

Pure Luxe
Rundersukade - sambai Hollandaise - filodeeg - truffel -

sperziebonen - eigen jus.

Silence of the ...
Lamskotelet - knolselderij fondant - citroen mousseline

- groene kruiden - lams jus.

A LA CARTE

Oma Vera's Rendang
Indische runderstoof - nasi kuning - zoetzuur - kokos

sereh saus.         

Pssst, Oma Vera heeft nu ook een vegetarische rendang 

op basis van spitskool en een frisse gembersorbet. 
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Menu

€ 38,95

CLASSICS & TRENDS

XL-GERECHTEN

Vega-licious
Gekonfijte portobello - parelgort - luchtige spinazie –

gezouten citroen - waterkers beurre blanc. 

voor de wat grotere trek

Côte de Boeuf
Bearnaise - dikke frieten - ui - tomatenmarmelade.

Zeetong a la Meunière
Hele zeetong - aardappel crème - kruiden salade - 

beurre noisette.

Vis van de dag
wisselend garnituur.

Vlees van de dag
wisselend garnituur. 

ONZE SIDE DISHES

Huisgemaakte funky & chunky frieten.

Bistoria groenten.

Frisse kruiden salade.

Heeft u dieetwensen of allergieën? Onze medewerkers adviseren graag.

€ 14,50

€ 19,50

€ 17,75

€ 19,50

€ 22,50

€ 19,50

€ 34,50

€ 36,50

Dagprijs

Dagprijs

€ 4,75

€ 4,75

€ 4,00

- losse gerechtjes € 13,75/ wijn per glas € 7,50 

maken het feest compleet

Val de Vid Condesa Eylo, Rueda Spanje, Verdejo

Kloovenburg, Swartland Zuid-Afrika, Chardonnay 

Serra da Estrela, Galicië Spanje, Albarino

Gabo do Xil, Galicië  Spanje, Mencia/ Teroldego

Corte Majoli, Valpolicella Italie, Corvina 

Las Bas, Somontano Spanje, Gewurztraminer 

Scaramanga,Wellington Zuid Afrika, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Tempranillo

F. Keller, Baden Duitsland, Pinot Noir 

Graffette, Sicilië Italie, Nero d’Avola 

Van Volxem, Moezel-Saar Duitsland, Weissburgunder

Kloovenburg, Swartland Zuid-Afrika, Chardonnay 


