
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

Gerechten 
 
Onze kaart bestaat uit een aantal koude en warme gerechten ter grootte 
van een voorgerecht. Gemiddeld eet je bij Andermaal drie gerechten met 
als afsluiter eventueel een zoet dessert of kaas.  

 
Romige bleekselderij soep    9,50 
met saffraan en gerookte zalm  
 

Steak  tartare      10,00 
á la minute gehakt rundvlees met een gepocheerd ei,  
kappertjes, augurk, tabasco en een mayonaise van  
Japanse peper 
 

Tonijn  tartare      12,00   
á la minute gesneden met gebakken watermeloen,  
zoetzure komkommer, sjalot, bieslook,  
desemtoast en limoendressing 
 

Gerookte zalm      9.50 
geserveerd met een hangop van Ricotta en mierikswortel,  
bieslook-olie, rode biet en gefrituurde kappertjes 

 
Coquille       12,00 
gebakken coquilles met puree van doperwt en kervel, 
prei van de barbecue, tuinkers en een schuim van hollandaise   
 
 

 



 

 

Rode biet       10,00 
gerookte rode biet, zoetzure chioggia biet, sinaasappel,  
roodlof, geroosterde walnoot, dille met frambozen-vinaigrette 

 
Taleggio        11,00 
Taleggio in een krokant jasje, gebrande hazelnoot,  
groene linzen met een vleugje tijm en een chutney 
van pompoen 
 

Bataat       10,50 
zoete aardappel geroosterd in de oven met kaneel,  
ingelegde rode ui, granaatappel, pijnboompitjes,  
krokante frisée en sinaasappel- en muntyoghurt 
 

Buikspek       10,50 
langzaam gegaard met crème van venkel, appel,  
gesmoorde sjalotjes en hoisin-saus  
 
Zeeduivel       11,50 
in Serranoham gerold, geserveerd met zeekraal,  
schuim van prei en gegrilde paprika 

 
Parelhoenfilet       12 ,00 
met een rouleaux van groene kool en eendenlever, 
roseval aardappel en truffeljus 
 
 

 

Rib-Eye      13,00  
van de grill, aardappelpuree met een vleugje koffie,  
bospeen, rode port- en rozemarijnsaus 

 
Ossenhaas      13,75 
geserveerd met een crème van knolselderij,  
beukenzwammetjes, portstroop en een saus van  
Saint Agur 
 
 

 

Bijgerechten 

 
Brood 3x dip       5,75 
Groene salade      4,50 
Tomatensalade met Aceto Balsamico   4,00 
Truffel gratin      3,50 
Zoete aardappel frites met kruidenmayonaise  4,50 
Frites met mayonaise     3,50 
 

 
Andermaal heeft een uitgebreide wijnkaart. Met zorg en aandacht 
schenken wij een bijpassend glas wijn bij ieder gerecht. 
Wij adviseren je graag! 

 
 
 



 

 

Nagerechten 
 
Parfait van venkel              8,00  
mousse van witte chocolade en bergamot,  
merengue en een gel van mandarijn 

 
Tompouce               8,00 
krokant bladerdeeg, vanille-frambozenroom met in  
vanille en citroen gepocheerde kumquats  
   
Semifreddo                   8,00 
ijstaartje met Amaretto, nougat, chocola met  
een schuim van donkere chocolade    
 
Reblochon                         11,00 
kaas, gebakken appel, eendenlever en een stroop 
van rode wijn   
 
Kaasplankje            11,50 
selectie van kazen met notenbrood en een zoetje   
   
 

 

 

 

 
 

 
 
 


