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you might be family, a friend, a stranger, even a lover - one thing is for sure, your food will be tasty 

Onze sides zijn copieus 
en groots, daarom 
raden wij aan om ze te 
delen. Geniet van het 
moment, samen

today, on the menu

Voorgerechten

6 oesters Irish MÓR specials 26
Tartaar van geelvintonijn met avocado  26
Rundscarpaccio, rucola, parmezaan, olijfolie 19  + foie gras  24
Vitello Tonnato  24
Vissoep met rouille en toast  22
Zacht gerookte zalm met toast  22
Gravad Lax met mierikswortel en venkelslaatje  24
Bellota Iberico ham gran reserva 36 maand gerijpt  32
Terrine ganzenlever met vijgencompote en brioche-toast  26
Garnaalkroketten van handgepelde garnalen huisgemaakt  24 
en met gefrituurde peterselie
Tomaat met handgepelde garnalen 
~ 1 stuk  28   
~ 2 stuks  42
Geplette aardappel met bloemkool en handgepelde garnalen  29
Gerookte paling met eersteling  29

Aardappel

Portie friet van polderaardappel  4
Charlotte aardappel gebakken met olijfolie en tijm  4 
Smeuige puree  3
Amandelkroketten  6
Zurkelstoemp  5

Hoofdgerechten

Rundstartaar bereid ‘à la minute’  24
Contrefilet van Hereford rund   34
Entrecote Black-Angus rund 2 personen   92
Onglet met chimichurri (don’t even ask - bakwijze is enkel bleu!)  29 
Ossenhaas Black-Angus Ierland   43 
Entercote Capricho d’Oro Rubia rund 2 personen   120
Deze runderen grazen 10 jaar in de natuur - na slacht 3
maand gerijptzeer sterke marmering van het vlees

Kabeljauw op vel gebakken  32
Gebakken slibtongen   28
Roggevleugel met kappertjes en beurre noisette   27
IJslandse langoustines gegratineerd met limoenboter   49
Kreeft (600-700 gram) gegratineerd met limoenboter   64
of natuur gekookt met een slaatje 

Groenten

Schorseneren  5
Spruitjes met spek  5
Slaatje van Rode Biet  5
Slaatje van grondwitlof met walnoot en dragon  5
Gebraiseerd grondwitlof 5
Kropsla met tomaat en mosterddressing  4
Rucola met Parmesan  4
Mesclunslaatje met amandelen  5
Honingtomaatjes met balsamico  8
Jonge spinazie  3
Peultjes en groene asperge geblancheerd  5

S au sen bij  v lees

Bearnaise  4
Pepersaus  3
Champignonsaus  3

Drie smaakmakers perfect bij vlees  6
Argentinië: Chimichurri 
Japan: Yakiniku no tare
Spanje: Romesco

S au sen bij  v i s

Tartaarsaus 2
Salsa Vierge  4
Mousselinesaus  4
Dijonaisesaus  4
 

Prijzen van de  hoofdgerechten zijn zonder garnituur, 
U kiest zelf uw aardappel, groente en saus


