
Proeven Artisanaal, Puur & Sociaal

By Sonny Wuyts

Bitter Umami Zout Zuur Zoet

KAART 1 september – 2 oktober 
We willen iedereen bedanken die we het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen en 

leren kennen. We zijn klaar om jullie nog beter te verwennen. Uit gaan eten moet 
immers 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 in de menu is zorgvuldig uitgewerkt 
en daarom vragen we u vriendelijk om vanaf 6 personen het menu met de ganse 

tafel te nemen. Naast de menu bieden wij u ook een a la carte kaart aan. Indien u 
met uw gezelschap a la carte wenst te eten vragen wij u vriendelijk om de keuze te 

beperken tot maximaal 3 voor- en 3 hoofdgerechten per gezelschap.
 

Met culinaire groeten,
Sonny Wuyts & Team

 
Geniet!
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Menu

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

3 bereidingen van Noordzee krab

Zeeuwse mosseltjes 
Scheermes | gekonfijte prei | dille | zalmeitjes 
Supplement Royal Belgium kaviaar 5gr  13€ 

*Zeewolf
Courgette | artisjok | Tapioca | verveine jus | Za’atar

Hoender uit Anjou 
Kalfszwezerik | gevulde morilles | geroosterde Cevennen ui | 

bordelaise 

Perzik
Yuzu | witte chocolade | mascarpone 

Friandises 

4-gangen  78 euro 
5-gangen*  92 euro 

Kaas selectie ter vervanging van dessert  9€
Extra gang kaas  14€

Aangepaste wijnen tot aan het hoofdgerecht 4-gangen  32 euro
Aangepaste wijnen tot aan het hoofdgerecht 5-gangen  40 euro
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A la carte Voorgerechten

3 bereidingen van Noordzee krab  26€

Garnaal kroket ‘Homemade’ Klassiek  18€

Burrata  16€
Tomaten Salade | kropsla harten | zwarte olijf  

Gillardeau oester 000  32€
6 stuks

A la carte Hoofdgerechten

Simmentaler Filet pur  42€
Kropsla harten | verse frietjes | truffel mayonaise

Black Angus Rib-eye  42€
Kropsla harten | chorron saus | verse frietjes | truffel mayonaise 

Noordzee tong ‘Meunier’  48€
Kropsla harten | verse frietjes | remoulade 

Hoender uit Anjou  39€
Kalfszwezerik | Gevulde morilles | geroosterde Cevennen ui | 

bordelaise 
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A la carte Dessert

Dame blanche ‘klassiek’  15€
Chantilly | donkere chocolade

Perzik  14€
Yuzu | witte chocolade | mascarpone

Kaas selectie  16€
Chutney | notenbrood | salade

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