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Menu oktober 2020 
Onze kaart bestaat uit een aantal koude en warme gerechten ter grootte van een voorgerecht. 
Gemiddeld eet je bij Andermaal twee tot drie gerechten met als afsluiter een zoet dessert of kaas.  

 
Steak  Tartare         11,00  
á la minute gehakt rundvlees aangemaakt met miso en teriyaki, 
sugarsnaps, sesam kletskop en nori-mayonaise  

 
Plateau Charcuterie         12,00  
selectie van buitenlandse vleeswaarspecialiteiten,  
zoetzure groenten, brioche toast en vossenbessenjam 
 
Tarte Tatin Witlof          9,75  
bladerdeeg taartje gevuld met witlof, crème van ontbijtkoek 
en puree van pastinaak 

 
Koolrabi          9,75  
gemarineerd in gember, knoflook, limoenblad en sesamolie.  
Gelei van sojasaus, koriander olie, komkommer, groene appel en verse rode peper 

 
Tonijn Tataki          12,00  
Tonijnfilet in citroenpeper gerold en als Sashimi gesneden,  
oesterzwam, koolrabi, cherrytomaat en citroenmayonaise 

 
Ossenhaas          14,50 
rundertournedos geserveerd met crème van knolselderij,  
bospeen, dragon en saus van cognac en Grana Padano 
 
Hert           14,00  
in roomboter gebakken rug filet van hert, vijgen, knolselderij, 
vinaigrette van bramen en mosterdcress 

  
Patrijs          14,00  
combinatie van borstfilet en in ganzevet gekonfijte patrijsbout,  
rode biet, aardappel-epoisses puree 
en een jus van wild en kardemom 

 
Coquille & Scholfilet        14,00  
gebakken coquille en scholfilet, creme van doperwt en kervel,  
prei, tuinkers en beurre noisette 
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Heilbot          13,75  
filet van zwarte heilbot, gebakken cantharellen,  
pommes fondant en een schuimige saus van peterselie, citroen en room 

 
Black Tiger Garnaal        11,50  
gebakken reuze garnaal, paksoi, soja, furikake,  
japanse radijs, gemarineerde komkommer  
en espuma van passievrucht en wasabi 

 
Fondue Saint-Agur         13,50  
fondue van Franse blauwschimmelkaas  
geserveerd met desemtoast, bloemkool en bleekselderij 

 
Worteltuintje         12,75  
geroosterde wortelen geserveerd met  
zwarte biologische quinoa, pompoentaartje en noten 

 
 

Nagerechten       
 
Pannacotta          8,75  
van lavendel en zwarte kersen  
geserveerd met blauwe bessen en meringue 

 
Braam          9,00  
tartellete gevuld met jam van bramen, witte chocolade  
en warme coulis van braam en dragon 

 
Chocolade & Rode biet         9,50  
in vanille en suiker gepocheerde rode biet,  
biscuit van donkere chocolade, cremeux en gel van citroen  
en een crumble van gekarameliseerde hazelnoot 
 
Kaasplankje          12,00  
selectie van kazen met notenbrood en vijgenchutney    

    
Andermaal heeft een uitgebreide wijnkaart. 

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


