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Wij vinden dat je over koken niet zwaarwichtig moet doen. Onze filosofie is eigenlijk tamelijk
simpel. Wij houden van verse, eerlijke en fantasievolle gerechten. We werken zoveel
mogelijk met dagverse producten en gebruiken geen producten uit de gemaksindustrie. De
natuur biedt immers variatie genoeg en daar maken wij dankbaar gebruik van. Wij hanteren
een “shared dining” concept. Denk aan de Italiaanse familie in de boomgaard. Dineren aan
lange tafels en eten van grote schalen. Jullie kiezen 1 voor-, 1 hoofd- en 1 nagerecht uit voor
iedereen. Uiteraard houdt onze chef rekening met vegetariërs en/of veganisten en
eventuele voedselallergieën.
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Onze keuken is Europees georiënteerd. Maar we gaan een verrassende combinatie met
andere keukens zeker niet uit de weg. We koken voornamelijk met biologische producten uit
het seizoen. Daar waar mogelijk vervangen we geraffineerde suikers voor natuurlijke
zoetmakers. Onze keizerlijke rijkdom staat voor veel smaak en een werveling aan geuren en
kleuren. Wij vinden dat elke maaltijd een feest moet zijn voor alle zintuigen!

!"#$%+$,$&-"'.$&/%%
Onze vis betrekken wij duurzaam van een kleine visleverancier uit IJmuiden. Ons vlees en
gevogelte is biologisch van onder andere de Lindenhoff. Onze favoriete biologische
groenteteler van Nederland “Groen Hartig” ligt pal achter het Rijk. Onze eigen moestuin
voorziet de keuken van kruiden en bloemen. We kopen ons vegan kaasjes assortiment in bij
Max & Bien. Ons brood halen we bij Mama hier om de hoek.
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Laat onderstaande menukaart los en geef je over aan onze chef. Verrassing gegarandeerd!
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• mini chocolade brownie
• rozemarijn en amandelcakeje
• worteltaart met citroencrème
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luxe mix van macadamia, pecan en cashewnoten
gemarineerde olijven met gepofte paprika
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crostini met bietenpesto, avocado en Parmezaanse kaas
crostini met pastinaakcrème, paddenstoelentartaar en zwarte knoflook
crostini met vis rillette, wakame, gepofte tomaat en tobiko
crostini met Amsterdamse paté, piccalilly en aceto ui
sushi van aardpeer & pompoen met bosui, sesam en Japanse mayonaise
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• krokante reuze kaasstengel met Parmezaanse kaas
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gebraden rundvlees met soja en sesam
gepofte biet, bataat in pittige crunch en olijf
gamba, courgette en aardappel
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kipsaté́ met pindasaus en kroepoek
falafel met mango en srirachamayonaise
zalm fritatta met citroenmayonaise
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patatas bravas met pittige tomatensaus
wrap met curry van bloemkool, aardappel en paddenstoelen (vegan)
spicy empenada met avocado en crème fraîche
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ceviche van winterpeen op een carpaccio van groene tomaat, aardappelcheddar en een
kroketje van witlof met rouille van bataat %
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combinatie van gefermenteerde, gepekelde en gepofte groenten met een salsa van
boerenkool, gedroogde tomaat, gerookte cashewnotencrème en een pompoenpitdressing %
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gegaard in rode wijn en bietensap met risotto van gierst en gemarineerde winterknolletjes
geserveerd met een milde rode wijnsaus %
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in filodeeg met duindoornbessen, brandade van witvis met geroosterde bloemkool en een
salade van geschaafde venkel %
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met hoenderzeewierworstje met piccalilly, coleslaw, aceto uien en gezouten broodlamellen %
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met zeewier en stro aardappeltjes %
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krachtige vleesbouillon met gigantes (witte reuzenbonen), tomaat en basilicum
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met paddenstoelenstoof, kimchi van venkel en wortel met een scone van groene kool V*
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met een gerookte vegan kaasje in as met draadjesvlees van koningszwammen en spicy
kokospolenta VG*%
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met steranijs en knoflook gegaard, gebakken aardpeer en winterpostelein, koekje van
pompoen en een saus van wildbouillon met pure chocolade
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tortilla van knolselderij, pesto van spruiten, gemarineerde snijbiet geserveerd met een grove
mosterdjus
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met een crème van selderij, gemarineerde koolraap, paddenstoelen chips en krokante
tapioca, saus van gepekelde citroen en pompoen %
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onze keuken gaat graag de uitdaging aan om de bijvangst van onze visleverancier te
verwerken tot een tongstrelend gerecht. %
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met kokos ijs, gepocheerde peer en een crumble van pistache V*G%
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met Limoncello, amandelcake met geroosterde ananas en met zeezout geroosterde druiven
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met een semi freddo van cashewnoten, hangop van kokos-yoghurt met gedroogde kersen
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gemaakt van speculaas met florentijn karamel, bloedsinaasappel ijs en een saus van
trekdrop %

%
I3"?0$#3";$''3$%S%;'%&#$%T0)1%5'7%-#%+#0:#3%07%:"4#3*#%*?#3#7%

Huisgebakken amandelkoekjes, gesmolten chocolade, fruit van het seizoen
(o.a. bramen, bessen, frambozen, aardbeien) en eetbare bloemen V*
VG* = veganistisch V* = vegetarisch G = glutenvrij AO = antioxidanten
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