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Bitter Umami Zout Zuur Zoet

KAART 18 mei – 19 juni 2022

Uit gaan eten moet een feest zijn waar u nieuwe gerechten kan ontdekken. Elke 
dag opnieuw werk ik met mijn team aan de essentie van koken met respect voor 

de natuur. 

We speuren naar pareltjes van ingrediënten volgens seizoen, die we verwerken in 
pure gerechten vol op smaak. We werken enkel met dagverse producten. 

De proportionering en opbouw van de gerechten is erg uitgewerkt en daarom 
suggereren we u vriendelijk om het menu met de ganse tafel te bestellen. 

Afhankelijk van het aanbod op de markt voorzie ik ook enkele suggesties. Gelieve 
ons te excuseren indien het sommige bereidingen niet meer beschikbaar zijn.

Op vrijdag en zaterdag avond serveren we enkel het menu. 
Dank voor uw begrip. 

Met culinaire groeten,
Sonny Wuyts  

 
Geniet!



Menu

Amuses - Inspiratie van het seizoen 
Brood & Home-made Boter 

Hamachi
Thaise salade / sesam / passievrucht

Weingut Sturm a.R 614 2019 Tan’t Rosa  11€/glas

* Zeebaars 
Asperges / jonge peultjes / rabarber / yuzu 

Château Paque, Abi Duhr 2019 jungle ‘Rivaner’ Barrique  12€/glas

Simmentaler tartaar
Prei mousseline / aardappel / battera kombu 

Supplement Gold label kaviaar 5g  13€ 

Weingut Max Müller I 2019 silvaner Trocken “eigenart”  16€/glas

Anjou duif 
Zoete ui / spitskool / kroketje van de bout / rozemarijn 

Vincent & jean-Pierre Charton 2019 Mercurey “clos du chapitre”  16€/glas

Abrikoos
 Yoghurt / Limoen / amandel

Peter Hahn 2016 chenin blanc Le Clos de la Meslerie Demi-sec  16€/glas

Friandises 

4-gangen  74 euro 
5-gangen  89 euro* 

Aangepaste wijnen 4-gangen  27 euro
Aangepaste wijnen 5-gangen  36 euro



Bij apero

A la carte Voorgerechten

Oester rockefeller - Gillardeau 000
1stuk  6€

6 stuks  34€

Prosciutto di parma d.o.p.
50gr  7€

Bruschetta
Micro leaf / parmigiano reggiano / aceto balsamico / pijnboompitten

 4€/stuk

Royal Belgium kaviaar
Zure room / bieslook / toastjes

10gr gold label  26€
10gr oscietra  32€

Garnaal kroket ‘Homemade’
Met garnituur

 18€

Burrata
Tomaten variëteiten / gepekelde ui / avocado / kappertjes / pan con tomate

 16€

Rund tartaar
Gepekelde groenten / mosterkruid / zilverui / parmigiano reggiano / kappertjes

 24€

Hamachi
Thaise salade / sesam / passievrucht

 29€



A la carte Dessert

Dame blanche ‘klassiek’
Chantilly / donkere chocolade

 14€

Abrikoos
Yoghurt / Limoen / amandel

 15€

Kaas selectie
Chutney / notenbrood / salade

 18€
Le Clos de la Meslerie ‘Peter Hahn’ 2016 Vouvray DEMI-SEC  16€/per glas

A la carte Hoofdgerechten

Anjou duif
Zoete ui / spitskool / kroketje van de bout  

 45€

Simmentaler filet pur
Jonge sla harten / Choronsaus / pomme paille

 42€

Bouillabaisse
Croustini & rouille

 36€

Noordzee tong ‘Meunier’
Salade / remoulade / pomme paille

 48€

Ravioli
Gegrilde asperges / jonge peultjes / parmigiano reggiano /  

champignon / mosterdkruid / salie boter
 29€


