
  
SHARING DINNER 
Kiezen voor een groot gezelschap kan best ingewikkeld zijn. Daarom adviseren wij een Sharing Dinner. Wij 

serveren diverse voorgerechten en nagerechten waar de gasten aan tafel uit kunnen kiezen en met elkaar 

kunnen delen. Het hoofdgerecht wordt wel per persoon uitgeserveerd.  

OM TE DELEN  

Camembert uit de oven met warme groentes, toast en breekbrood, wildpaté met noten en paddenstoelen, 

brandade van kabeljauw met waterkers en schorseneren, flammkuchen Munster Ermitage met zuurkool, 

truffel aardappel en rode ui, linzensoep met rozenharissa, broodplank met pompoenspread, gezouten 

roomboter en olijfolie 

HOOFDGERECHT  

SIMMENTALER DIAMANTHAAS 

met gefermenteerde groenten, een krokante reuzechampignon en miso saus 

 

ALS AFSLUITER OM TE DELEN 

Friandises, wentelteefje van Fries suikerbrood met boerenjongens van ‘Van Wees’, amandelkoekkruim en 

vanilleroomijs, pure chocolade truffeltaart met geroosterde amandelen, pavlova duindoorn met 

pistachenoten en vanilleroomijs 

 

WALKING DINNER 
Het Walking Dinner is een compleet diner bestaande uit diverse kleine gerechtjes die je zowel staand als 

zittend kunt eten. Je bent niet gebonden aan een zitplaats, het idee is om informeel te dineren met je 

gezelschap. Het Walking Dinner bestaat uit gerechten van mooie producten die je met de hand of alleen met 

een vork kunt eten. Wij adviseren 6 gerechten dan is het maaltijd vullend.  
 

GEBAKKEN KALFSWANG 

met bieten en een crème van bieslook  

en geitenkaas  

 

GEPOFTE KNOLSELDERIJ  

met lavascrème, hazelnoot, gedroogde olijven en 

zilte groenten 

 

LINZENSOEP 

met za’atar broodstengel 

 

GEROOSTERDE POMPOEN 

met avocado, zwarte rijst en tempura van codium 

 

CHIRONFILS  

twee mooie oesters op ijs met citroen en  

cabernet sauvignon azijn 
 

GEKONFIJTE PIETERMAN   

met pompoencrème, paksoi,  citroen-dille 

vinaigrette en tempura van garnaal 
 

BRANDADE VAN KABELJAUW 

met waterkers en schorseneren  

 

DRY AGED BURGER 

op brioche met piment d’ esplette en spitskool 
 

SALADE RISO VENERE 

met spruiten, geroosterde wortelgroenten, 

gerookte amandelen en een sinaasappel-kurkuma 

dressing   

 

PURE CHOCOLADE TRUFFELTAART 

met geroosterde amandelen en 

bloedsinaasappelijs  

 

KAZEN VAN HOUSE OF TASTE  

geserveerd met desem kletzenbrood en kweepeer 

compote 

 



  
 


