Voorgerechten
Skrei
11.50
Geroosterde lamellen van winterkabeljauw | gefermenteerde koolrabi | kokkels | groene appel
Coquille
Geschroeid | vinaigrette van zwarte champignons | schorseneer | tonkaboon |witlof |
gepekelde citroen | bieslook

16.50

Wildbouillon
Paddenstoelen | croutons | verse kruiden

9.50

Winterpeen
Gekonfijt met komijn | rundertong | cornichon | luchtige aardappel | koolzaadolie

10.50

Hoofdgerechten
Pieterman
20,50
Gefermenteerde knolselderij bouillon | tortellini van rivierkreeft | bieslookolie | gepofte knolselderij
Tongschar
Shiitake hachee | ansjovis | compote van geroosterde aardpeer | pommé soufflé

22,50

Reegeit
28,50
Gebraden | gelakte biet| aardappelkussentjes | geitenyoghurt | paradijs zaad|jus met mierikswortel
Dubbeldoel Koe
Entrecote van gepensioneerde melkkoe | saus van rode wijn | geroosterde prei| Hasselback |
peterselie | champignons

24,50

Nagerechten
Clementine
Rode kool | roomijs kruidnagel | Clementine | compote

9.50

Gekarameliseerdechocolade
Cremeux | hazelnoot | kardemom | sorbet van peer | gemarineerde peer

9.50

Kaas
Hollandse kazen | mispel | gedroogd fruit | notenbrood

12,50

LOKAAL
De moderne & elegante keuken
Verrassing in drie gangen
37,50
Verrassing in vier gangen
45,00
Verrassing in vijf gangen
52,50
Wijnarrangement drie gangen
Wijnarrangement vier gangen
Wijnarrangement vijf gangen

19,50
24,50
28,50

In het JRE menu combineren we innovatief en creatief met de klassieke keuken. De keukenbrigade
presenteert je een menu van zes heerlijke gerechten. We werken met dagverse, lokale producten en
laten je genieten van het seizoen.

Menu
Skrei
Geroosterde lamellen van winterkabeljauw | kokkels | gefermenteerde koolrabi | groene appel |
crème van waterkers
Coquille
Geschroeid | vinaigrette van zwarte champignons | schorseneer | tonkaboon | witlof |
gepekelde citroen | bieslook
Winterpeen
Gekonfijt met komijn | rundertong | cornichon | luchtige aardappel | koolzaadolie
Houtduif
Aardpeer | notenboter | lijnzaad | parelgort | jus met koffie
Reegeit
Gelakte biet | jus met mierikswortel | aardappel kussentjes | geitenyoghurt | paradijs zaad
Rode Kool
Schuim en compote | mandarijn | roomijs van kruidnagel

Zes gangen 75 | inclusief bijpassend wijnarrangement 115

