


S i g n a t u r e s

TONIJN & KRAB
Dungesneden tonijn, soft-shell krab, wasabi,

avocado, tomaten sorbet
13

KWARTEL
5-spice, mango, shiso

12

ZALM
Geroosterd, dashi, daikon, yuzu

14

OESTER
Zeeuwse platte, 3/0, klassiek, 3 st.

13

RISOTTO
Gerookte wilde paling in ‘t groen

14

KROKET
Hollandse garnalen, mosterd, 2 st.

9

DIM SUM
Gamba, bamboe, rode peper,  

gember, limoen
11 

KAVIAAR
Russian Asetra, 10 gram, blini’s, klassiek garnituur

35

BURGER
Wagyu, foie gras, truffel, ui, brioche

14

LANGOUSTINE
Tom kha kai

16

SMOKEY RIBS
Iberico spare ribs, zonder bot

12

Dit zijn de favoriete gerechtjes van Mark. Kleine, verfijnde porties, perfect voor sharing.  
Maar ook als vooraf, gevolgd door een Main.



DRY AGED - Onze selectie dry aged 
beef laten we minimaal 3 weken  

drogen boven Himalayazout. 
Hierdoor krijgt het vlees de tijd optimaal 

te rijpen. Het resultaat: een dikke en 
volle smaak.

M a i n s
TONGSCHAR

Gepocheerd, mosselen, beurre blanc
25

TARBOT
Op de graat gebakken, à la meunière

29

DRY AGED BEEF 3 WEKEN +

ENTRECOTE
Hereford, Ierland

± 150 gr.
29

RIBEYE
Hereford, Ierland

± 500 gr.
Voor 2 personen, 20 minuten bereidingstijd

35 p.p.

ENTRECOTE
Wagyu, Australië

± 150 gr.
45

RIBEYE
Wagyu, Australië

± 350 gr.
Voor 2 personen, 20 minuten bereidingstijd

48 p.p.

Het perfecte vervolg op onze signature dishes.  
Eenvoud in de bereiding, optimaal van smaak.

Alle specials serveren wij met friet en salade.



S i d e s

FRIET
Mayonaise (V)

5

PATATJE STOOFVLEES
Ossenstaart, zilverui, bearnaisesaus

8

SHANGHAI PAKSOI
Knoflook, oestersaus 

9

SLA
Kropsla, rucola, venkel, avocado (V)

5



75
LANGOUSTINE
Tom kha kai

RISOTTO
Eidooier, truffel, Parmezaan

KALFSWANG
Gestoofd, aardappel, paddenstoelen

REE
Gebakken, ui, pastinaak, zwarte peper

KAAS (OPTIONEEL +10)
Als dessert +5

CHOCOLADE
Kers, marsepein, dragon

60

Menu per gehele tafel te bestellen.
Voor wijziging in het menu rekenen wij €3,- supplement.

LANGOUSTINE
Tom kha kai

TONGSCHAR
Gepocheerd, mosselen, venkel

RISOTTO
Eidooier, truffel, Parmezaan

COQUILLE
Foie gras, ossenstaart

KALFSWANG
Gestoofd, aardappel, paddenstoelen

REE
Gebakken, ui, pastinaak, zwarte peper

KAAS (OPTIONEEL +10)
Als dessert +5

CHOCOLADE
Kers, marsepein, dragon

80



ZALM
Geroosterd, dashi, komkommer, yuzu

RISOTTO
Eidooier, truffel, Parmezaan

DORADE
Farinata, burrata, tomaat, aubergine

SABAYON
Koffie, hazelnoot, vanille

of

of

of

of

PATA NEGRA
Pan de cristal, pimientos del piquillo, knoflook

KALFSWANG
Gestoofd, aardappel, paddenstoelen

PARELHOEN
Gebakken, za’atar, pompoen

KAAS
Selectie kazen, rode biet, balsamicostroop

B i b  g o u r m a n d  m e n u

2 gangen, inclusief water, koffie/thee. 
33

Menu per gehele tafel te bestellen.

L u n c h  m e n u

3 gangen 37 
4 gangen 47

Menu per gehele tafel te bestellen.

Het ideale keuzemenu, bekroond voor zijn prijs/kwaliteit.



BBQ ANANAS
Basilicum, citroengras, rode peper

11

PURE CHOCOLADE
Amarene kers, dragon, marsepein

12

SABAYON
Koffie, hazelnoot, vanille

11

KAAS
Selectie kazen, rode biet, balsamicostroop

13

FRIANDISES
Huisgemaakt
€2 per stuk

S w e e t  &  S a v o r y


