
VOORGERECHTEN
Ceviche van dorade, mango, avocado, bosui en furikake

Aziatisch gemarineerde rundermuis, mierikswortelcrème, 
salade van little gem, taugé, komkommer en bosui

Tartaar van watermeloen, gedroogde tomaatjes, 
kruidensla en buffelmozzarella

HOOFDGERECHTEN
Kalfsoester, Morielje saus, asperges, doperwtjes, 
venkel, Duchesse aardappel

Gegrilde Hiphang kogelbiefstuk, Hollandaise saus, 
asperges, doperwtjes, venkel, Duchesse aardappel

Gebakken Corvina, Maltaise saus, asperges, doperwtjes, 
venkel, Duchesse aardappel

Risotto van bloemkool met Pierre Robert, asperges, 
ingemaakte courgette linten, hazelnoot

NAGERECHTEN
Crème Brulée met sinaasappel, hazelnoten crumble 
en vanilleroomijs

Aardbeien Romanoff met Pistache ijs en vanilleroom

Kaasplankje met diverse soorten kazen, appelstroop, kletzenbrood
*(tegen meerprijs van €2,95 boven prijs theatermenu)

THEATERMENU
2 gangen €29,50 

voor- en hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht
3 gangen €34,75 

voor-, hoofd- en nagerecht

Heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën, informeer dan naar de mogelijkheden.

STARTERS
Olijven...............................€2,95
Brood................................€4,50 
Zoete aardappel frites......€4,95



DRANKEN

Sauvignon Blanc, Australië, Victoria
Zachte en open smaak, meloen, 
zacht fruit, smaakvol, met een fris en 
levendig zuurtje na.

Chardonnay, Australië, Victoria
Volle en krachtige witte wijn met rijp wit en 
geel fruit. Heerlijk sappig en fris door tonen van 
citrus en een zacht vleugje vanille.

Merlot, Australië, Victoria
Een mooie volle en rijke smaak, 
heerlijk romig, met mooi fruit: kersen, 
pruimen- en een fraaie houttoon, die het fruit 
absoluut niet overheerst.

Cabernet Sauvignon, Australië, Victoria
Goed in de mond, krachtig, vol in de smaak, 
maar ook goed fruit, eucalyptus, sap, bessen en 
wat zachte tannines na. 

Grillo, Italië, Sicilië
In de neus duidelijke hinten van wit fruit 
zoals perzik en peer, droog, fris en fruitig.

Nero d’Avola, Italië, Sicilië
Een kruidige aanzet met daarna mooi rijp 
fruit van zwarte bessen en kersen; volle 
smaak en zachte tannines.

PienoSud, Italië, Puglia 
Krachtig en aromatisch, mild en sappig, 
lichte zoetimpressie. Met goede zuren 
en bitters.

Malbec, Argentinië, Mendoza   €32,75
Vol en zwoel van smaak. Rijp en sappig en 
heerlijk romig en fruitig. Soepele afdronk 
en zachte zuren.

Weinviertel                 €37,-
Een fruitige en droge witte wijn. Exotisch 
en sappig met smaken van perzik 
en citrus.

BIEREN
Van de tap
Hertog Jan
    Pilsener      
    Wisseltap     
    Hertog Jan Tripel 
La Chouffe    

€3,-
€4,50
€4,75

€4,50


