Menu
2 gangen lunch menu

€ 24.50

Soepje, hoofdgerecht, koffie of thee
2 gangen lunch menu

€ 26.50

Voorgerecht, hoofdgerecht, koffie thee
3 gangen lunchmenu

€ 31.50

Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie of thee
4 gangen lunchmenu
Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie of thee

€ 36.50

Soep
Geroosterde paprika soep
Geroosterde paprika, creme fraiche

€ 8.50

Seizoenssoep
Toegelicht door een van onze collega's

€ 9.50

Clubs
Club vlees

€ 11.50

Scharrelkip, Serranoham, hoeve-eitje, bacon, Parmezaan,
kruidenmayo
Club vis
Gerookte zalm, salade Hollandse garnalen, komkommer,
hofmeesterdressing

€ 11.50

Club 1910
Halve club vis en halve club vlees

€ 11.50

Best of the best vlees

€ 13.50

Geroosterde paprika soep, club vlees, brood carpaccio
Best of the best vis
Geroosterde paprika soep, club vis, brood makreel

€ 13.50

Broodjes
Zalm

€ 11.50

Gerookte zalm, pompoenpitten, pompoen, ei, rettich, mosterd/dille
mayo
Carpaccio Asian

€ 12.50

Runder carpaccio, soja shii-take, zoet-zure rode ui,wasabi mayo
Carpaccio
Runder carpaccio, truffelmayonaise, parmezaan, pijnboompitjes

€ 12.50

Makreel

€ 11.50

Makreel salade, zoet/zure groenten, bbq saus, creme fraiche
Avocado

€ 10.50

Avocado, hummus, gerookte amandelen, rode ui, rucola
Hamburger

€ 14.50

Runder hamburger, courgette, huttenkase, tomaten tapenade,
gebakken ei, friet
Special
Toegelicht door een van onze collega's

€ 11.50

Salades
Tonijn

€ 14.50

Pasta, mesclum sla, tonijn, paprika, olijf, feta
Zalm

€ 14.50

Zalm, pompoen, pompoen pitten, ei, zoet/zure rettich, dille/mosterd
mayonaise
Gamba

€ 16.50

Gebakken gamba, groene asperges, komkommer, croutons, baharat
mayonaise
Spinazie&nbsp;

€ 14.50

Blad spinazie, panchetta, huttenkase, walnoot, granaatappel,
pompoen
Kip

€ 14.50

Gebakken kip van de plaat, tauge, wortel, tempe, ei, hoisin
mayonaise
Carpaccio Asian
Runder carpaccio, shi-take, rode ui, wasabi, sesam krokant, soja
mayonaise

€ 14.50

Carpaccio
Runder carpaccio, truffelmayonaise, parmezaan, pijnboompitten

€ 14.50

Perigord

€ 14.50

Geconfijte eend, biervijgen, ganzenlever, walnoot, frambozen
dressing
Salade van de dag
Toegelicht door een van onze collega's

€ 14.50

Warme gerechten
Vlees van de dag

€ 22.50

Dagelijks wisselend vlees gerecht
Catch of the day
Dagelijks wisselend visgerecht

€ 22.50

High tea & high wine
High tea standaard (te reserveren tot 15.00)
Soepje, broodjes, sandwiches, zoet, thee

€ 22.50

High tea luxe (te reserveren tot 15.00)
Prosecco, soepje, broodjes, sandwiches, zoet, thee

€ 26.50

High wine (te reserveren tot 16.00)
Prosecco, 3 gerechtjes, 3 bijpassende wijnen

€ 39.50

High wine deluxe (te reserveren tot 16.00)
Prosecco, 4 gerechtjes, 4 bijpassende wijnen

€ 46.50

Menu
3 gangen verrassingsmenu

€ 34.50

Voor, hoofd, dessert
3 gangen verrassingsmenu tussengerecht in plaats van dessert
Voor, tussen, hoofd

€ 38.50

4 gangen verrassingsmenu
Voor, tussen, hoofd, dessert

€ 41.50

5 gangen verrassingsmenu
Voor, tussen, tussen, hoofd, dessert

€ 47.50

De smaak van 1910
Wandeling door de kaart van 6 door de chef samengestelde
gerechten

€ 51.50

All in menu's
Geen verrassingen achteraf informeer naar onze all-inn
arrangementen.

€

Voor
Zwaardvis
Zwaardvis carpaccio, volkoren parel couscous, tomaten jam,
garnalen kroket, basilicum mayo, gefrituurde kappetjes

€ 14.50

Zalm en tonijn

€ 14.50

Tataki van zalm & tonijn, salade van rettich, ponzu dressing met
sesam, radijs, gepofte knoflook mayonaise
Rund

€ 14.50

Rendang en rijstsalade, gebakken asperges, aloë vera, ketjap mayo,
choggia biet
Iberico

€ 15.50

Iberico Belotta ham, aardappel/knoflook bavarois, appelkappertjes,
savora moster mayonaise, aardappelkaantjes
Falafel

€ 13.50

Falafel, mini pita, hangop met kruiden & specerijen, pittig/zure
komkommer salade, tomaten gel
Bijpassende wijnen
Voor alle gerechten kunnen wij een bijpassende wijn voor u
selecteren

€

Tussen
Rode Biet

€ 12.50

Soep van rode biet en granny smith, witlof bootje met appel en
Serrano chips
Tongschar

€ 14.50

Tongschar filet, wortel rissoto, koolrabi, bokchoi, rookolie vinaigrette
Varken
Zacht gegaard buikspek, creme van bloemkool, barbeque gel,
couscous van bloemkool, kimchi

€ 16.50

Hoofd

Schol &amp; gamba

€ 24.50

Hele schol, gamba, zilte groenten, volkoren pasta, Hollandaise
Catch of the day

€ 24.50

Dagelijks wisselend visgerecht, toegelicht door onze collega's
Kalf &amp; knollen

€ 25.50

3 bereidingen van kalfssukade, zomer knollen, aardappel mousseline,
kalfsjus
Rund

€ 29.50

Grain fed ossenhaas,mediterranen mousseline, poftomaatjes,
zomertruffel, truffeljus
Vlees van vandaag

€ 24.50

Dagelijks wisselende specialiteit van onze slager, toegelicht door
onze collega's
wortel

€ 19.50

Wortelrissoto, koolrabi, bokchoi, rookolie vinaigrette
Salade vis
Gegrilde tonijn, coquilles, gamba's, rivierkreeft, zoetzure groenten,
yuzu mayonaise, focacia

€ 20.50

Salade vlees
runder carpaccio, soya shiitake, rijstsalade, wasabi crunch, zoetzure
rode ui, soya mayo

€ 19.50

Vegetarisch
voor onze vegetarische gasten stellen wij in overleg een
passende maaltijd samen, hiervoor gelden aangepaste prijzen
vega hoofdgerecht
3 gangen menu
4 gangen menu
5 gangen menu

€ 0.00
€ 18.50
€ 28.50
€ 34.50
€ 39.50

Dessert
Aardbei en vanillie

€ 9.50

Verse aardbei, amandel-aardbei cake, vanille marshmallow, vanille
creme, aardbeien roomijs, lemon curd
Appel en witte chocolade
Taartje van groene appel, tijm cake, cremeux van witte chocolade,
groene appel creme, appel chips

€ 9.50

Mango en Kokos

€ 9.50

Petit four van mango en kokos, pandan cake, crème van roze peper,
mango sorbet
Dessert van vandaag

€ 9.50

Dagelijks wisselend dessert. toegelicht door onze collega's.
Kaas
Selectie van verschillende Europese kazen

€ 12.50

