Voorgerechten
18

Lakes Specials

Steak Tartaar op Japanse wijze met 63 graden eidooier,
krokante noedels en Yuzu mayonaise.
Terrine van Bio eendenlever met gekonfijte mango en
zalf van kweepeer.
Cannelloni van huisgerookte zalm met King Krab, granny
smith appel en mierikswortel.
Tartaar van Yellowfin Tonijn met avocado en
sambai dressing.

Gebakken oesters, loempia van kreeft en tomyam met
kokos. (voorgerecht)
26
Acquerello risotto met Serranoham en verse truffel.
(voorgerecht / hoofdgerecht)
19 / 25
Herten rug met rode kool, jus van Calvados en kruidkoek.
(hoofdgerecht)
28
Côte de Boeuf van de grill met huisgemaakte frieten en
een jus van rode wijn. (per 2 personen)
25 p.p.

Zeeuwse Oesters 0000.
4 p.s.

MENU VAN
DE CHEF

Hoofdgerechten
Tiger Prawns van de Grill met citroen, knoflook,
peterselie, gepofte paprika en venkel.
26,5

(Alleen per tafel te bestellen)

Een selectie van de Chef
Bouillabaisse van de Chef met Rouille en Croutons.
24
Catch of the day.
27,5
Tournedos Rossini, gepofte pompoen, zoete ui en jus
met Madeira.
32
Kalfswang met Pata Negra, aardappelmousseline en
eigen jus met steranijs.
24

Desserts
Scroppino Lakes Style.
8
Petit grand dessert van mandarijn; granité, parfait,
bavarois en schuim van witte chocolade.
12
Warm chocolade taartje met huisgemaakt zuurstok
roomijs en een cremeux van cassis.
10
Tarte Tatin van appel met gezouten karamelijs en lolly
van bloedsinaasappel.
12
Selectie van kazen.
15

		3-gangen

47
55
65
75

		4-gangen
		5-gangen
		6-gangen

GOURMAND MENU
(Alleen per tafel te bestellen)

37
Sashimi van Schotse zalm met krokante
gamba en wakame
of
Gemarineerde buikspek gelakt met ahornsiroop
en spicy tomaat
Catch of the day met groenten van het seizoen
of
Rundersukade met truffeljus en knolselderij van de grill
Scroppino Lakes Style met citroenwodka, prosecco,
limoncello en limoensorbet
of
Crème brûlee van hazelnoot, huisgemaakt vanille ijs en
een tuille van pistache
of
Koffie met friandises

Allergieën? Meld het ons.

