


VOORGERECHTEN
Romige buffelmozzarella       9
balsamico - hazelnoot - rode biet

Warm gerookte zalm    12.5
kriel aardappel - dille - crème fraîche - haringkaviaar

Gerookte Makreel     11
Granny Smith - citrus - komkommer - ingelegde groenten

Carpaccio van kalfsvlees      9.5
gedroogde tomaatjes - parmezaan - truffelmayonaise

SALADES 
Avocado en biet      12.5
geitenkaas - balsamico - hazelnoot 

Ceasar Salad      12.5
gebraden kippendijen - knoflook croutons
parmezaan - ei - spek
ook vegetarisch verkrijgbaar 

SOEPEN
Pomodorisoep       6
basilicumolie

Soep van de chef                  6.5
vraag naar onze wisselende soep

BIJGERECHTEN
Rabarber & cranberry          4
compote - walvisvaarder classic

Verse frieten                   4
mayonaise

ZIE HET KRIJTBORD VOOR ONZE SPECIALS.

    vegetarisch       veganistisch  

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Graag melden.

 



HOOFDGERECHTEN
Risotto van parelgort       18
gepocheerd ei - peulvruchten - parmezaanse kaas

Kabeljauw         22
spinazie - gnocchi - noilly prat saus

Zeebaarsfilet          21 
bospeen - botersaus - cherry tomaatjes

Maiskip         19.5
aardappel - kervel - bospaddestoelen - cognacsaus

Runderentrecôte         23.5
knoflook - aardappel - groene groenten - rode portsaus

BURGERS GESERVEERD MET VERSE FRIET

Black Angus          14.5
tomaat - augurk - bbq saus

Veggie Burger       14.5
tomaat - augurk - bbq saus

DESSERTS
Crème brûlée              7
roomijs - hazelnoten

Pure chocolade brownie           7.5
cranberries - nougat ijs

IJs per bol             2.2
vraag naar onze wisselende soorten

Langres AOP             11
romige volle roodkorst kaas uit de Bourgogne
met dadeljam en kletzenbrood

KIDS
Kindermenu           14.5
soepje ~ frietjes met appelmoes
en naar keuze croquette, kip of gebakken vis ~ toetje

The Passage

.. Come into calmer waters 

after a long, adventurous 

journey. New experiences, 

beautiful memories and 

wise life lessons richer 

While floating, we sail to 

our new destination, a quiet 

harbor. And make us out 

there for a new trip 

- Aurelia 
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