(12:15 t/m 15:00)
De culinaire gerechten uit de proeverij van Oxalis zijn modern, licht, kleurrijk en zeer intens van smaak. Dit menu is
incl. amuse en brood en is alléén per tafel te bestellen.

CHEFSMENU:

2-gangen chefs menu

€19,-

3-gangen chefs menu

€26,-

4-gangen chefs menu

€32,-

5-gangen chefs menu

€37,-

HIGH TEA, BEER AND WINE:
High tea (Sandwiches met soepje, warm gerecht en plank met zoetigheden)

€22,-

High beer (Sandwiches met soepje, warm gerecht en plank met zoetigheden)

€24,-

High wine (Sandwiches met soepje, warm gerechten plank met zoetigheden)

€24,-

High wine Deluxe (proeverij van 4 gerechtjes met bijpassende wijn)

€33,-

Say Cheese (proeverij van 2 gerechtjes met kaas en een kaasplateau)

€33,-

(Alleen van te voren te reserveren)

A LA CARTE
(van 12 :15 t/m 15 :00 uur)

SHARING:
OESTERS met sjalot, rode wijnazijn en vers gemalen peper (3, 6 of 12 stuks)
PLATEAU MET GEDROOGDE HAM

3,45 per stuk
12,-

VOORGERECHTEN:
GEITENKAAS BRÛLEE met knolgroenten, witlof en Granny Smith (V)
CARPACCIO ‘tradizionale’ met truffelmayonaise, Parmezaan, Pesto, pijnboompit en tomaat

13,16,-

(met eendenlever krullen)

+3,50

PATÉ VAN EEND, FOIE GRAS EN PARMAHAM met bietjes, appel en zoet-zure bloembol
GESCHROEIDE RODE MUL met coquille, venkelsalade en reductie van sinaasappel
ROULLEAUX PALING & EENDENLEVER met zoet-zure groenten en Balsamico

15,16,15,

TUSSENGERECHTEN:
KREEFT met fijne knolselderij, wortel en krachtige bouillon
halve kreeft 19,- / hele kreeft 26,TRUFFELRISOTTO met ‘sunny side-up’ en saus van oude Beemster kaas (V)
16,ZALM & KREEFT met venkel en kreeftencrème
21,GEBAKKEN EENDENLEVER met witlof, appel, hazelnoot en saus van Madeira
16,

HOOFDGERECHTEN:
MAIS KIP (VOOR 2 PERSONEN) met kool en saus van PX sherry
RAVIOLI VAN BERKENBOLEET met spinazie, paprika en saus van Parmezaanse kaas (V)
OSSENHAAS met rode uien compote, gebakken paddenstoelen en rode port jus
TAMME DUIF met biet en saus van bessen
GEPOCHEERDE TARBOT met snijboon-spaghetti en beurre blanc

24,- P.P.
24,28,27,29,-

OM EXTRA BIJ TE BESTELLEN:
Portie boeren friet met mayo:
Caesarsalade:
Extra truffel:
Extra gebakken eendenlever:
Exclusief wijn arrangement per glas:
MEER VEGETARISCHE GERECHTEN IN OVERLEG

5,00
5,00
6,00
7,50
5,95

