Dierbare gast,
Na zomeren in De Stadstuin met de seizoensgebonden gerechten en wijnen.
Als het weer het toe laat in onze tuin of in het geklimatiseerde restaurant.
Ook dit jaar serveren wij een “Indian Summer Restaurant Menu” tot en met
zaterdag 11 oktober 2019. Een 4-gangen surprisemenu geinspireerd op dit
prachtige jaargetijde met vooraf feestelijke amuses van het huis. Wij serveren
het menu uitsluitend op reservering en per tafel. Prijs per persoon € 37,50

Ons menu Stadstuin
1. “Vitello Tonnato” kalfsfilet, tonijncrème, kappertjes, basilicum en kruidenvinaigrette
***
2.Filet van heilbot met gepelde roze garnalen, parelgort, watermeloen, crostini
waarbij botersaus van kerrie en pastis
***
3. Langzaam gegaarde rundsukade, krokante kalfszwezerik, pastinaak,
croutons en truffeljus
***
4. Rosé gebraden entrecote “Black Angus”, nazomer garnituur van paddenstoel, witlof,
mais en een Bordelaisesaus
***
5. Kaasplateau van Kaasmeester “Van Tricht” uit Antwerpen
***
6. Kokosnoot “Tropical Surprise”
4- gangenmenu gerecht 1 2 4 6

€ 49,50

5-gangenmenu gerecht 1 2 3 5 6

€ 59,50

6-gangenmenu gerecht 1 2 3 4 5 6

€ 69,50

In plaats van het dessert serveren wij u het kaasplateau van Kaasmeester Van Tricht uit
Antwerpen supplement € 7,50
Wijnarrangement:
3 glazen € 22,50. 4 glazen € 28,50. 5 glazen € 33,50. 6 glazen € 39,50.
7 glazen € 42,50
Arrangementwijnen per glas

€ 7,50

Gerechten uit het menu De Stadstuin zijn ook à la carte te bestellen.
Voorgerechten
Hoofdgerechten
Dessert

€ 19,50
€ 29,50
€ 12,50

Ons 3-gangen keuzemenu “Shabby & Chique”
Ceviche van makreel, venkel, pompoen en daslook
Of
Steak Tartaar met bereidingen van biet: compote, zoetzuur, krokant en bietenmayonaise
***
Roodbaarsfilet gegaard in de oven, groenten van het seizoen met noilly Prat saus
Of
Tamme eend, de filet à point gebraden stoverij van het boutje waarbij
jus van het karkas en sinaasappel
***
Kaasplateau van Kaasmeester “Van Tricht” uit Antwerpen
Of
Het Bredase turfje, zanddeeg met een vleugje kaneel en koffiecrème,
Prijs per couvert € 37,00

Ons menu d’Amis
Een 3-gangen surprisemenu voor een prix d’Amis
Dit 3-gangen surprisemenu serveren wij uitsluitend van dinsdag tot en met donderdag en
is alleen te bestellen als alle tafelgenoten deelnemen aan het menu. Wij houden rekening
met uw dieet wensen.
Prijs per couvert € 32,50

