
U mag uw keuze vis, vlees of vegetarisch aangeven!
3 gangen, met soep    34.50 / incl. 3 glazen wijn 52.50
3 gangen, met voorgerecht    39.50 / incl. 3 glazen wijn 57.50
4 gangen, met soep    44.50 / incl. 4 glazen wijn 68.50
4 gangen, met tussengerecht    49.50 / incl. 4 glazen wijn 73.50
5 gangen   54.50 / incl. 5 glazen wijn 83.00

Wij informeren u over onze Seizoen Specials via de krijtborden!

Gamba
Terrine van gamba, prei, mascarpone met sinaasappel, mangovinaigrette en krokante amandel 17.50

Sint Jacobsvruchten
Gebakken Sint Jacobsvruchten met zoetzure koolrabi parels, salade van peultjes, krokante preireepjes 
en een coulis van gepofte puntpaprika en piquillo peper, gegarneerd met een crumble van wasabi nootjes 
en schuim van dashi bouillon 18.50

Carpaccio 
Traditionele carpaccio van Henry’s House met truffelcrème en Parmezaanse kaas 14.25

Eend
Huis gerookte eendenborstfilet met ganzenleverkrullen, rozijnenvinaigrette, 
krokante spekkroketjes en schuim van zoete dessertwijn 18.50

Tomatensoep
Tomatensoep met crème fraiche en bieslook 6.50

Soep van de dag
Elke dag anders! 6.75

Vissoep Siem
Rijkelijk gevuld met vis! 9.75

Koude en Warme voorgerechten

Siem Deal

Verrassingsmenu’s

VANAF 
17.00 UUR

Allergenen? Informeer bij onze medewerkers

Siem deal, woensdag, donderdag en vrijdag serveren wij het ‘Menuutje van Ruudje’. Voordelig ‘saame’ genieten voor 
slechts € 29.50 per couvert. Elke maand een nieuw menu met vaste vis- of vleesgerechten. 
Vegetarische gerechten op verzoek.



Voorgerecht
Burrata met verschillende bereidingen van ratatouillegroenten en Hoji blanca olijfolie 14.50

Vega hoofdgerecht, lintpasta
Lintpasta met noten, gedroogde tomaten, geitenkaas en pesto van rucola 15.50

Vega hoofdgerecht, curry
Curry van rode bieten met basmatirijst, gebakken shiitake en oosterse groenten gegarneerd met cassavechips 24.50

Onze hoofdgerechten, uitgezonderd de pasta’s, serveren wij met frietjes en mayonaise.
Extra gemengde salade voor 2 personen, per portie 4.50

Scampi
Lintpasta met gebakken scampi, knoflook en kreeftensaus  18.50

Corvina
Gebakken corvinafilet met een gratin van in de schil gepofte roseval aardappel, gebakken shiitake, 
gegrilde courgette, gemarineerde tomaten, Parmezaan schuim en kalfsjus met knoflook 29.50

Zeetong
Gebakken zeetong(400/450gr.), nergens lekkerder! dagprijs

Kip
Lintpasta met gegrilde kipfilet en huisgemaakte basilicumpesto 17.50
 
Zwezerik
Krokant gebakken zwezerik met kreeftensaus, scampi lente-ui en broccoli 31.50

Tournedos
Tournedos met choronsaus, dikke frieten en gebakken suikersla met een warme salade 
van fijne groenten in room gegratineerd met Parmezaanse kaas 31.50

Chateau Briand Siem
Chateau Briand voor 2 personen met diverse groenten, rode wijn saus en bearnaise saus 64.50

Hoofdgerechten vis en vlees

Vegetarische gerechten

Scampi
Thaise curry met scampi en oosterse groenten 17.50

Sint Jacobsvruchten
Gebakken Sint Jacobsvruchten met pastinaakpuree, huis gedroogde en gemarineerde tomaten en peterselie olie 18.50 

Ganzenlever
Gebakken ganzenlever met gebakken appeltjes en een calvadossaus 18.50

Warme tussengerechten

Allergenen? Informeer bij onze medewerkers


