VOORGERECHTEN
per duo

OESTERS

5,50

Zeeuwse oester en Fin de Claire, geserveerd
op ijs met citroen en sjalottenazijn
PATA NEGRA & GAMBA

12,75

in tempura gefrituurde gamba’s en jamon Ibérico
met een truffelmayonise
PIZZA T ONIJN

12,95

met dungesneden tonijn, crème van Parmezaan,
ricotta, komkommer, wasabimayonaise, sesam en shiso
SASHIMI

14,50

met Yellowfin tonijn, Schotse zalm, coquilles st. Jacques,
gamba in tempura met zoetzure komkommerlinten,
zeewiersalade, soyasaus en wasabi
GARNALENKROKETTEN

11,75

twee garnalenkroketten op gerookte zalm en een
avocado-tomatentaartje met kreeftenmayonaise
HUISGEMAAKTE FLAMMENKUCHE

12,50

gegrilde courgette, jamon Iberico, Parmezaan, ansjovis,
Provençaalse kruiden, tomatencoulis en rucola
GAMBAPANNETJE

9,75

uit de oven met bospaddenstoelen, bosui,
knoflookboter en aïoli
SLAKKENPANNETJE

8,50

dozijn slakken in de kruidenboter en knoflook
uit de oven
CARPACCIO 'MOEKE'

11,75

van de ossenhaas(100%) met groene salade, kappertjes
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en truffelmayo
SUPPLEMENT

eendenleverkrullen

2,75

SALADES
OSSENHAAS

15,75

gebakken pittige ossenhaaspuntjes, mango, sugar snaps,
cashewnoten, koriander, bosui en teriyakidressing
OOSTERSE VIS

gebakken tonijnsteak, gamba’s, coquille St. Jacques,
avocado, courgette en gepofte cherrytomaatjes met
een gember-sojadressing

17,50

SOEPEN
POMPOENSOEP

5,25

met salie, olie en Ibéricospekjes
POT AU FEU

5,95

Franse uiensoep onder een krokant kaaskorstje

DAGHAP
Dagelijks wisselend gerecht, die u kunt vinden op
onze borden of vraag er naar bij onze bediening.
We maken dagelijks een bepaalde hoeveelheid
verse daghappen dus op=op

11,50

SPECIALITEITEN
TONIJ NSTEAK

19,75

in sesamzaad gebakken op paksoi, shiitake,
lente-ui en taugé met een sojasaus
NOORDZEETONG

29,75

van 500 gram in de roomboter gebakken, geserveerd
met boterjus en citroen
MOEKE'S BIG BURGER

16,50

van Black Angus(100% rund), rucola, tomaat, augurk,
gebakken ui en champignons met truffelmayonaise
KIP VAN HET SPIT

17,50

hele kip uit onze eigen grill op, wortel, doperwten,
zilver-ui, Ibericospekjes en champignons met truffelsaus
CONFIT DE CANARD

18,25

gekonfijte eendenbout, rozemarijn en eendenlever
op Provençaalse groenten met een rode portsaus
VEGA BURGER

met avocado, rucola, cheddarkaas, krokante shiitake
gebakken kwartelei en truffelmayonaise

15,75

VAN DE GRILL
SATEH BALI

18,75

gegrilde spies van ossenhaas, met atjar, ei, pittige
boontjes, taugé, krokante ui, pindasaus en kroepoek
SPIES VAN OSSENHAAS

180 GRAM

17,95

190 GRAM

22,75

met een saus naar keuze
TOURNEDOS

met een saus naar keuze
SAUS NAAR KEUZE

TRUFFEL – PEPER-ROOM – ROQUEFORT
ALLE GERECHTEN WORDE N OP WOKGROENTEN EN MET
FRANSE FRITES OF AARDAPPELGRATIN GESERVEERD

DESSERTS & KOFFIE MET EEN TI K
BOLLETJES IJ S

PER BOL

1,75

vanille, chocolade, koekjes en citroen
WARM APPELPUNT

4,95

Huisgemaakte appeltaart met koekjes-ijs en slagroom
DAME BLANCHE

5,50

bolletjes vanille-Bourbonijs met een warme chocoladesaus
GEMARINEERDE AARDBEIEN

5,75

met een mascarponecrème, vanille-Bourbonijs
en huisgemaakte kletskoppen
SCROPPINO

5,95

citroensorbet met Vodka en Prosecco
IRISH COFFEE

5,95

met Jameson whiskey en bruine suiker
SPANISH COFFEE

6,50

met Tia Maria
ITALIAN COFFEE

6,50

met Amaretto
AMERICAN COFFEE

6,50

met Bailey's
BRASIL COFFEE

6,95

met Tia Maria en Grand Marnier
FRENCH COFFEE

met Cognac en Grand Marnier
Te

6,95

