
Voorgerechten 

Steak Tartaar - avocado, cashewnoot en rode ui  
Beef tartare with avocado, cashew nuts and red onion  

€ 22 

Tomaat mozzarella met basilicum dip en bouillon van geroosterde tomaat 
Tomato and mozzarella with basil dip and roasted tomato broth 

€ 20 

Thaise mosselen  
Thai mussels 

€ 21 

Sushi van gemarineerde zalm - ponzu, watermeloen en yoghurt 
Marinated salmon sushi with ponzu, watermelon and yogurt 

€ 22 

Kroketje van Iberico ham met Manchego, spinazie en pesto rosso 
Iberico croque>es with Manchego, spinach and sweet mosterd 

€ 22 

Tom kha kai - kokossoepje met kip, noedels en fijne groentjes 
Tom kha kai with chicken, noodles and fine vegetables  

€ 20 

Hoofdgerechten 

Kabeljauw met garnaaltjes en mosselen - venkel en waterkers puree 
Cod fish with shrimps and mussels - fennel and watercress puree 

€ 30 

Op graat gebakken zeetong - kruidenslaatje en frietjes 
Sole ‘Meunière’ with herb salad and Belgian fries 

€ 36 

Filet pur met ratatouille groentjes, béarnaise en frietjes 
Filet pur with ratatouille vegetables, béarnaise and Belgian fries  

€ 34 

Hoevekip met kroketjes van arCsjok - jonge wortel en dragon 
Farm chicken with arIchoke croaque>es - carrot and terragon  

€ 32 

Pasta truffel met salieboter, champignons en Parmezaan 
Truffle pasta with sage bu>er, mushrooms and Parmesan 

€ 28 



Dessert 

Mousse van Griekse yoghurt, abrikoos en limoen  
€ 12  

Vanille en chocolade   
€ 10 

Kaasbordje ‘van Tricht’  
€ 15 

 

Vanaf 8 personen kan u enkel voor één van onze menu’s kiezen. 

Elke middag serveren wij ons 2 gangen lunchmenu.  
 

Op donderdag serveren wij enkel het verrassingsmenu:  
vier gangen gekozen door de chef 49,00 - per persoon.  

 
Op zaterdag vragen wij u 

A la carte minimum voor- en hoofdgerecht te nemen. 

Al onze gerechten worden vers bereid en kunnen daarom afwijken van hun omschrijving. 
Indien gewenst kan u informatie omtrent allergenen verkrijgen bij de bediening.


