SMAAQT
eten & drinken

VOORGERECHTEN

Carpaccio

€10,00

Gerookte zalm

Tataki van Diamanthaas

€10,50

Courgette carpaccio

Coquilles

€11,50

Met truffelmayonaise, parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, croutons,
pijnboompitten en verse rucola
Met een crème van aardpeer, zoetzure
wortel, frisee, lotuswortel en
pimentmayonaise
Met een crème van bloemkool,
geroosterde hazelnoot, krokante van
serranoham en gepofte cherry tomaat

Met knolcrème, pappadum, radijs, wakame,
sesam, wasabi mayonaise en shisho purple

€11,00
€ 9,50

Gegrilde courgette met couscous, fetakaas,
crème van geroosterde puntpaprika, crunch van
pistache en citrus hangop

Soep van het seizoen

Vraag aan de bediening welke soep we
momenteel serveren!

€ 7,00

HOOFDGERECHTEN

Runder rib-eye

€22,50

Corvina

€21,50

Eendenborst

€21,50

Paddenstoelen risotto

€18,50

Skrei

€21,50

Saté van kippendijen

€17,50

Salade carpaccio

€15,50

SmaaQt-burger

€16,00

Van de grill, geserveerd met roseval
aardappel, groene asperge, bospeen en
chimichurri
Met krokant gebakken polenta,
babymais, courgette, paksoi en jus van
sereh met rode peper
Geserveerd met riso venere, kokkels,
doperwten, courgette en schuim van
langoustine
Geserveerd met verse rucola,
truffelmayonaise, parmezaanse kaas,
pesto en zongedroogde tomaatjes

Geserveerd met gerookte boter mousseline,
gegrilde venkel, gepofte tomaat en Zaanse
mosterd beurre blanc
Verschillende paddenstoelen, groene
asperge, parmezaanse kaas en schuim van
olijfolie

Geserveerd met satésaus, frisse salade met
atjar, kroepoek en huisgemaakte friet

Geserveerd op briochebol met bacon,
cheddar, tomaat en augurk. Daarbij frisse
salade en huisgemaakt friet

Portie huisgemaakte friet €2,75
DESSERTS

Chocolade taartje

€ 8,50

Crème brûlée

€ 7,50

Geserveerd van witte chocolade mousse,
gel van Amaretto en chocolade-modder
Gemaakt met limoen en citroengras en
geserveerd met een bol vanille ijs

Tarte Tatin

€ 8,50

Kaasplateau van Kef

€11,50

Geserveerd met appel-kaneel crumble, citrus
hangop en vanille ijs
Geserveerd met vijgen-notenbrood en
appelstroop

Vraag ook naar onze taarten van Patisserie Kuyt!
Heeft u een allergie of een wens waar wij rekening mee moeten houden? Vraag
aan het personeel wat wij voor u kunnen betekenen!

