
MENUKAART

Lieve gast, komende weken een aangepaste kaart in 
Andermaal restaurant.
De reden: Iets met wat weinig chefs en toch onze 
kwaliteit willen bewaken. We hebben voor een menu 
vorm gekozen, minder of anders kan natuurlijk altijd in 
overleg.
Fijne avond!

3 gangen menu € 32.50 
4 gangen menu € 42.50
5 gangen menu € 50

Heeft u een allergie of dieetwensen? Geef het vooraf 
door, wij houden hier graag rekening mee.  



Grüner Veltliner      6.25
Fris en rond uit Oostenrijk.
Lekker als aperitief of bij de ceviche

Chardonnay Limoux        6.50
Wat vollere romige wijn met houtopvoeding uit de Thongue
Geurige witte wijn met tonen van rijp geel fruit en frisheid in de afdronk. 
Lekker bij Tataki, Bisque, Kwartel, Kabeljauw, Risotto

Blaye Cotes de Bordeaux     6.50
Sauvignon Blanc uit Frankrijk, veel rijp wit fruit, sappig en een milde afdronk.
Lekker bij Ceviche, Maissoep, Kabeljauw

Nostre Pais      6.75
uit Frankrijk, Rhone streek, biologisch, vol en rond met afdronk van bloemen en rijp fruit
Lekker bij Tataki, Bisque, Rolletjes van Courgette, Kabeljauw, Risotto
  
Gamay        6.50
Fruitige rode wijn gemaakt van Gamay, uit de Loire vallei 
Uitbundig aroma met veel tonen van aarbei en kers. 
Lekker bij Risotto, Kwartel en Eend

Tempus      6.50
Fruitige en geurende rode wijn. Uit de Valpolicella streek.
Aroma’s van eikenhout en  donker rood fruit.
Lekker bij eend

WIJNSUGGESTIES

Brood met dips    5.50
Portie olijven    3.75
Gerookte amandelen   3.75

APERITIEF
Prosecco met limoncello  6.75
Campari met ijs en sinaasappel 4.50
Margarita    8.75
Gin Tonic    Vanaf  7
Aperol Spritz   6.75

STARTERS



Ceviche   
Van dorade, ingelegd in citroen en kruiden, 

met gepofte quinoa, gemarineerde radijs en 

citrus hangop    

 

Tataki  
Dungesneden en oosters gemarineerd 

rundvlees met XO-mayonaise, mini paksoi, 

zoetzuur van rode ui en oesterzwam 

 

Rolletjes van Courgette   
Gevuld met kaviaar van aubergine, 

gebrande little gem, wortel in sojasaus en 

limoenschuim  

Bisque    
Getrokken van schaal en schelpdier met 

langoustine, wasabi, limoen, groene olie en 

zeekraal

Kwartel        
Geserveerd met bereidingen van bloemkool, 

abrikoos en kaantjes

Maïs soep         
Met crème van jalapêno en duxelles van 

paprika en kokos

Kabeljauw
Gegratineerd met amandel en salami, 

geserveerd met brandade, beurre blanc en 

sous vide bereide prei 

Eendenborst
Krokant gebakken met pomme fondant, jus 

van sinaasappel, gestoomde peentjes en 

crème van erwt

Truffel risotto     
Verse zomertruffel, paddenstoelen en 

schuim van Parmezaan

Runderbavette   
Met een saus van blauwe kaas

VOOR OF TUSSEN

Frites met mayonaise     4.75
Zoete aardappelfrites met kruidenmayonaise  4.75
Groene salade     4.75
Salade van venkel, kool en rozijn     4.50

BIJGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN



Chocolade
Mousse van chocolade, crumble en 

bereiding van braam

Gluten- en lactosevrij

Mango
Dessert van mango en kokos, crème van 

kalamansi en basilicum, mousse van yoghurt, 

crème van passievrucht en olijfolie

Kaas      
Assortiment van kazen met zoete chutney en 

notenbrood

Bonbon   

Handgemaakt door Creavispa

NAGERECHTEN

Sauternes      5.75
Net zo zoet als zuur

Monbazillac        5.75
Vol en rond met abrikoosjes in de afdronk

PX Sherry         6
Donkere zoete sherry met tonen van rozijn en appelstroop

DESSERT WIJNEN

Ruby        5
Diep rode kleur, fruitig en geen houtrijping.

Tawny        5
Rijping op houten vaten zorgt voor een zoet, kruidig aroma van gedroogde vruchten.  

Tawny - 10 years old        7
Lange rijping, lichte kleur met tonen van honing, noten en specerijen.

LBV        8
Dieprode port van 1 oogstjaar. De smaak is sappig, vrij stevig en aangenaam zoet, 
geconcentreerde aroma’s van diep donker fruit. 

PORT


