
Proeven Artisanaal, Puur & Sociaal

By Sonny Wuyts

Bitter Umami Zout Zuur Zoet

KAART 28 februari – 2 april 2023 
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 

die soms niet voorradig kunnen zijn. Hierdoor kunnen er zich kleine wijzigen 
voordoen in de menu.

We zijn geselecteerd door Jong Keukengeweld (initiatief van Horeca 
Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen). Gedurende de maand maart serveren we 

dan ook het Jong Keukengeweld menu aan jongeren onder de 30 jaar. 

We wensen u een fijne degustatie toe.

 
Met culinaire groeten,
Sonny Wuyts & Team

 
Geniet!

1
JAAR



Menu

Brood & Home-made boter 

Amuses

Hamachi
Jalapeno / venkel / granny smith / selder / yuzu

Imperial Heritage caviar “Oscietra“  3gr  12€ supl.

Makreel
M’hamsa couscous / cremeux van aubergine  / gegrilde komkommer / rode ui / 

Zeeuwse kokkels / Marokkaanse escabeche

**Imperial Heritage kaviaar “Trésor“ Selection 
Kabeljauw filet / ravioli met gekonfijte eidooier en ricotta / 

mousseline saus / bieslook

*Heilbot
Krab cake / jonge peultjes / BBQ Asperge / nori / dashi beurre blanc

Of
Zwartpoot kip

Spitskool/ aardappel / Cevennen ui / winter truffel / gepekeld mosterdzaad /  
jus van rundermerg en porto

Panna cotta
Marmelade van bergamot / citroen cake / kalamansi cremeux / 

sorbet van Thaise basilicum / merengue

Extra gang kaas  9€ (3st)
Kaas in plaats van dessert  12€ (5st)

Dame blanche in plaats van dessert  9€
Aangepaste wijnen per glas beschikbaar

4 gangen  74€  |  *5 gangen  85€  |  **Extra gerecht kaviaar   24€
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Menu

Makreel
M’hamsa couscous / Cremeux van Aubergine / gegrilde komkommer / rode ui / 

Zeeuwse kokkels / Marokkaanse Escabeche

Zwartpoot kip
Spitskool/ aardappel / Cevennen ui / truffel / gepekeld mosterdzaad /  

jus van rundermerg en porto

Panna cotta
Marmelade van bergamot / citroen cake / kalamansi cremeux / 

sorbet van Thaise basilicum / merengue

59€ incl. 2 glazen aangepaste wijnen 
of bieren van Brouwerij de Koninck + water

Extra gerechten 

Hamachi  14€
Jalapeno / venkel / granny smith / selder / yuzu

Imperial Heritage kaviaar “ Trésor “ Selection  24€
Geroosterde kabeljauw filet / ravioli met gekonfijte eidooier & ricotta  / 

mousseline saus / bieslook



LUNCH
28 februari – 2 april 2023 

voorgerecht + hoofdgerecht  42€
+ dessert  48€

Voorgerecht
Makreel 

M’hamsa couscous / Cremeux van Aubergine  / 
gegrilde komkommer / rode ui / 

Zeeuwse kokkels / Marokkaanse Escabeche

Hoofdgerecht
Speenvarken

Spitskool/ aardappel / sjalot zoet zuur / jonge wortel / 
gepekeld mosterdzaad / pickles 

Dessert
Marmelade van bergamot / citroen cake / 

kalamansi cremeux / sorbet van Thaise basilicum / 
merengue




